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1.

Ja ciebie kocham, a ty jeszcze dzieckiem

beznamitnej i niewinnej twarzy;

Na twem obliczu wyrzebionem, greckiem.

aden gortszy pomie si nie arzy;
Z ócz twych, jak sowa w pieniu starowieckiem.

Bijce w niebo z przed paskich otarzy.

Pynie melodya tak cicha i rzewna,e jest jak gdyby dawnej Psychy krewna...

II.

W niedoli-m wyrós i ród braku chleba

1 ju si wszystkiej rozkoszy zaparem;
Dziecic wiar w krysztaowe nieba

Dawno ju z karty duchowej wytarem,
] zdao mi si, e mi nic nie trzeba.

Ze z jakim lichym porównam si karem,
e si do pragnie ju adnych nie nagn,
A dzisiaj klkam i woam: o pragn!

III.

Pragn — czy syszysz? pragn nici zotej

Tu, w tym ponurym ywota kruganku;
Pragn nadludzkiej do mczestw ochoty.

Za któr w pierwszym tskniem poranku;
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Pragn si pozby tych znamion heloty,

Co mnie podaj w pomiech bez ustanku.

Gdy, zamiast wznie si olbrzymem w oboki,

Ze swoj taczk padam w dó gboki.

IV.

Pragn straconej wiary w czyn modzieczy,
Któryby podniós marmurowe wieka,

Gdzie ludzko ywcem pogrzebiona jczy,

Darmo woajc: potrzeba mi czeka!

Pragn tej pieni, co barwami tczy,

A nie kroplami zmconemi cieka

1 wszdzie zapa, wszdzie ogie szerzy.

Do boju nowyci gotujc szermierzy.

V.

Ciod, ty nadobna! o, chod, ty jedyna

Z obliczem Psychy, oywionej wiosn!
Niech dla mnie witu wybije godzina,

"W^czas przywoana tw nut miosn.
Chod, ty nadobna!... Ju widz, rozpina

Geniusz pier sw, na widok zazdrosn.

Twarz mi w modzieczy przystraja rumieniec

1 splata z uczu przenajczystszych wieniec.

V].

O, wy najdrosze uczu dyamenty,

Co si kryjecie w serc ostatni gbi:
Brudnymi ycia nieskaone mty,

Stawiacie ludzi na wielkoci zrbie.

Budzc im w onie zapa niepojty,

Anioów samych w szczytne dziewosbie -

O jasnych licach, ze skrzydy srebrnemi —
Z nieznanej przedtem sprowadzacie ziemi.

VII.

Czuj, mioci odrodzony chrzstem.
Ze nowe siy przemawiaj we mnie,
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Za dziwnych pieni pchajc mnie szelestem.

Co smutnych zwtpie rozpraszaj ciemnie.

Czuj, e duchów towarzyszem jestem

] nie próbuj swoich si daremnie,

Lecz e na skronie, co dopiero blade,

Przepask szczcia promienic kad!...

VIII.

Ja ciebie kocham — o najdrosza moja.

Nad wszystkie skarby i ponty wiata,

Bo z twojej doni tych odrodze zbroja

Zotym piercieniem me piersi oplata...

ja ciebie kochaml z twej mioci zdroja

Za wszystkie walki najwiksza zapata —
Ja ciebie kocham nad soce i zorze,

Luba! gorcej czy kto kocha moe?!...



]].

Nieraz si pytam, czy ja kocham ciebie?

Czy to nie blaski uczucia zwodnicze.

Podobne zorzy wieczornej na niebie,

Która, przed sob widzc noc mogiy,

Jeszcze ostatnie wydobywa siy,

Jeszcze ostatnie chce rozdmucha znicze

1 pon.

"Wówczas drtwiej i jestem lodowy,

Jakby mnie sztukmistrz uwizi w marmurze.

Jakby mi stopy przygnioty okowy,

e na sw zwyk nie umiem wej drog...

1 chciabym paka, lecz paka nie mog,
] w niebios jasnym nie mog lazurze

Uton.

Najdrosza moja! ty poznasz t chwil.

Gdy do ucisku zimne podam donie;

Kiedy renic, co zniosa ju tyle

Spojrze, przed twemi chc zakrywa oczy...

Poznasz po smutku, co j dziwnie mroczy
1 po tej brudzie, która blade skronie

Rysuje.

Dr i chcc zabi duszc mnie zmor,
Wyrzekam czci si i dusz sw wasn
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Obrzucam botem i serce swe chore

Kln, e do adnych nie zdolne uniesie —
e mi staroci rozpaczliwa jesie,

Alimo lat modych, tkanin przejasn

Ju psuje...

O, wówczas spojrzyj! o wówczas tej zawej
Ka na mem licu wypocz renicy.

Co mnie z duchowej wyswobadza wrzawy
] w tak szat spokoju mnie stroi.

Jak gdybym stan ród zotych podwoi.

Gdzie wieczne bij ze szczcia gromnicy

Promienie...

O, wówczas spojrzyj, ty pena prostoty,

Ziemskimi jeszcze nie skaona brudy!

Umiechem dziecka, co rzuca obroty

Sztucznych wysile, poczysz mnie z sob:
1 oywiony czoo stawi grobom

1 z tob razem przejd wszystkie grudy

1 cienie.



111.

PRZYPOMNIENIE.

].

Pamitasz jeszcze, kiedym ci za rk
Pierwszy raz schwyci t gorc doni?
Wieczór by wtedy; ponad nami dzwoni.
Zdao si gwiazdy zocist piosenk.

Ty do cisna w miosn podzik,
A gbie ócz twyci, ukryte pod skroni,

Bia jak marmur, zdrój w me serce roni —
Ach! dzi to czuj — na nawanic mk.

Lecz wtedy cay w tobie zatopiony

Duch mój, jak okrt, któremu rozwin
agle wiatr lekki, po twej fali pyn.

Wtedym nie myla, e przyjdzie z tej strony —
Z mej wasnej piersi — demon burz z poblad
Twarz i stucze to szczcia zwierciado.

II.

Ty bya dzieckiem... Jam spojrza w krynic
Twojego serca i widzia, e do dna

Jest tak przeczysta i tak przepogodna
Twoja niewinno, jak poranku lice.
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1 wprzód, schylony, utopi renic
W^ toni, co w lazur i w sloneczno podna,

A potem dusza, takich blasków godna,

Caa w tej gbi rwie si tajenrmice.

A kiedy wyjdzie skpana i oczy

Zwróci na przest\^'ór, co za brzegiem ley
Twego ródliska, swym oczom nie wierzy:

Oto si nowy przed ni wiat roztoczy, -.,

Gdzie kady ywio, kada jego czynno
Rozbkitnione, jak twoja niewinno.]

111.

Ach! ile razy wracaem od ciebie.

Oszoomiony twojej duszy czarem,

Czuem, jak serce topi ar za arem
^^ bry tak zot, jak soce na niebie.

1 zapomniawszy o powszedniej glebie,

"W^poród bkitów krocz socem jarem,

Zmieniajc w wieo to, com mniema starem

1 zwidem w sobie i naokó siebie.

1, tak przemienion, w jestestw przemienionych

Serca si wpijam swoich blasków si —
"We wszystkie drzewo, wszelki kwiat, paz wszelki.

] czuj czno i wo czuj mi,
Pync z barwnych tych zcze, zroszonych

O wszechmiocil per twej kropelki.

IV.

O jak mi wówczas byo wierzy trudno,

e tych zachwytów urocze postacie

Zbyt rychej ycie powicio stracie,

We mgy rozwiawszy szczcia chmurk zudn,
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e, precz od ciebie, swoj rk brudn
Zoy gdykolwiek na duszy n\ej szacie

I tych dwóch sodkich dwików: siostro! bracie!

Skóci na zawsze harmoni przecudn.

A oto dzisiaj wze, który czy
Dwa serca czyste i dwa duchy bratnie

Stargawszy, w straszn mnie wprowadzi matni:

Chciabym do ciebie, jako ptak ten rczy.
Lecz mnie do miejsca przykuwa i zgina

Ach! jarzmo losów i ma wasna wina.



IV.

w metafizyce wieszcze rozkochani

Niech o mioci prawi, co si boi

Skpa swych ksztatów w fali ziemskich zdroi.

Ku urojonej wzlatujc przystani...

Moj tsknot, która serce rani.

Niechaj balsamu kropl dzi ukoi

To, co jest z ciaa: sodycz wargi twojej,

O ty wszechwadna wszystkich uczu Pani —

Wiem, e ta rozkosz, cho przez ni przebija

Krwi ludzkiej kolor, nie zetrze z mioci
Boego pitna, tulc mnie do siebie:

Najniewinniejsza wszake z zió, lilija,

W której kielichu wonna rosa goci.

Nie w mgach wyrasta, lecz tu, na tej glebie.



V.

Ten kwiat konwalii, z rki twojej wzity,

"Wo sw ju straci i sw kras ca,
Chwili mi tylko wspomnienie zostao

Bogosawionej ach! i tak przekltej!

adnemi wzgldów i praw ludzkich pety —
Tak moje serce dotychczas woao —
Nie powstrzymywaj, idc zawsze miao.
Mioci, w onie stsknionem pocztej...

A oto dzisiaj, gdy stajesz przedemn
W promieniach szczcia i tych oczu par
Rozjaniasz byt mój, w mg spowity ciemn,

"Wszystkich wadz si, do kochania zdoln,

Odpycham ciebie, o ty sodka maro.

Woajc z smutkiem: Nie wolno! nie wolno!



VI.

Czem jeste dla mnie? Tern wiatem gorcem.
Si, co z ziemi wydobywa zioa.

Zlewa je woni, stroi barw tysicem.

Co sieje ycie i rado dokoa.

Czem jeste dla mnie?... A^yl i tem rwcem
Tcinieniem uczucia, co w prostego zgoa
1 uomnego czeka wntrzu picem
Budzi niebiaskicli iase apostoa.

Czem jeste dla mnie?... Zamknij to pytanie

W wielkici tajemnic witym Alkoranie,

Ty dla mnie pierwsza w pierwszych milionie:

Wszak, aby godnie odpowiedzie na nie,

Nie starcz, widz, wiato, barwy, wonie.

Myl ni uczucie, cho tak ywo ponie.



VII.

Gdy mnie ogarnia zmrok, co dusze czecze
Tak natarczywie a do ziemi toczy,

Spiesz nademn zbawcz spenia piecz
Twe jasne, ciche, twe gbokie oczy.

1 zo, uc\odzc, poza sob wlecze

Tabor swych skutków i w nico si toczy,

Tak je sposzyy, jak cherubów miecze.

Twe jasne, ciche, twe gbokie oczy.

1 znów oczyszczon i znowu ochoczy
Do tego ycia, które mi zmieniy
Twe jasne, ciche, twe gbokie oczy.

Tul do piersi ten mój skarb uroczy

Ach! i cauj, peen nowej siy.

Twe jasne, ciche, twe gbokie oczy.



VII].

1.

Nie wiem, gdzie jeste i czy wielkie, czarne

Twoje renice tak si jeszcze pal.

Jak ongi, w chwilach, dzi przymglonych dal
Sennych li wspomnie, ku którym si garn

Sabym, ostatnim wysikiem eglarza

Na szalejcej, zowróbnej gbinie,

Kiedy mu wioso z rk zmczonych ginie

1 kiedy ód si ku mierci przewaa.

Nie wiem, czy dzisiaj, stanwszy przedemn,
Nie snem, lecz jaw, umiaaby jeszcze

W strunach mej duszy dawne wzbudzi dreszcze.

Ale twój obraz, odsunity w ciemn.
Odleg przestrze, nci nie przestaje,

Jak nc owe z bani niedocige raje.

U.

Nieraz ci widz tak blizko, e usta

Chyl ku twoim, aby z ich kielicha

Wszystk wieczorn wypi wo, wtem cicha

Ganiesz mi w oczach i znikasz, jak pusta

USPROWICZ. OZIEU V
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Baka mydlana... "Wnet ku duszy mojej

Przychodzisz znowu: Czy to ta, co mami
Nieugaszonej dzy pomieniami.

Haby si ludzkiej i wstydu nie boi

1 ar mioci, nie znajcy granic

Ani prawide, na przekor wiata

Z tchem najszczytniejszych bogomodle brata?

Nie! sen to dawnych dni, który si na nic

Rycho rozwiewa, alu tylko mgaw
Snujc smug za sob, e nie jeste — jaw...

I
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Che tanto da nel Sol, quanto nel rezzo

Questa scherana micidiale e latra.

Dante. y^Vita J\uovaK. Canz. Xl.

Jo vegno a te, come a persona pia,

Piangendo Morte...

Dante, nyita J\uovaK. Canz. UJ.

O jaka ty pikna, przyjacióko moja,

O jaka ty pikna!...

Salomona >'Pie nad pieniami^.

Szczcia i boIu wnet mijaj chwile...

Nie dugo spoczn na wieki w mogile.

Nikt na mym grobie nie postawi krzya,
Nie wzronie nad nim adna lilia wiea,
Ze swej opieki nie puszczaj mnie. Panie,

Miej nad skruszonem sercem zlitowanie...

Ach! czas nadejdzie, gdy w skruchy godzinie

Strumie ez gorzkich z oczu ci popynie.
Gdy o mnie biednej pomylisz inaczej.

Wówczas niech Bóg ci chroni od rozpaczy...

yioletta. Akt 777.

Uwaga. W papierach jednego z moich przyjació, nieszczli-
wych, bo z takimi przewanie czy mnie dziwny fatalizm ycia,
znalazem szereg urywkowych zapisków, odnoszcych si do jego sto-

sunku z jak kobiet. Zapiski te poczyem w cao i wydaj ni-

niejszem na widok publiczny.

Nie ulega wtpliwoci, e psychiczna organizacya ich autora

naleaa do rzdu nienormalnych. Same ju cytaty z Danta, a wicej
jeszcze sentymentalne strofy z Yioletty, pooone na pierwszej stro-

nicy manuskryptu, s tego najlepszym dowodem. Zdaje si, e mia
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on nawet wiadomo swego stanu, porównujc si z gonym ob-
kacem woskim Lazzarettim, któremu Lombroso w dziele » Geniusz

i obkanie" obszerny powici rozdzia. Czy zreszt, przynajmniej

z punktu widzenia modnych dzi teoryi takich mylicieli, jak przyto-

czony co dopiero uczony woski i jego zwolennicy — nie jest choro-

bliwym objawem przelewania uczu w tak kunsztown i w tak prze-

yt form poetyck, jak kanzona, lub przemawianie dzi, na schyku
dziewitnastego wieku, jzykiem biblii? Co wicej! nawet uycie rytmu

i rymu dla wyspowiadania si z bólu i tern samem dla sprawienia

fobie ulgi, nie jest zapewne wynikiem umysu zdrowego. A có mówi
o formalnem pieszczeniu si Przyrod, odskakujcem nieraz od wa-
ciwej treci ze szkod techniki poematu?! Ale mniejsza o to: daleko

znamienitszym dowodem mego twierdzenia jest caa ideowa, e tak

si wyra, tre poematu, odzwierciedlajca dusz nieszczliwego,

przynajmniej w pewnych jej fazach. Ch mnie zdejmuje szczegóow-
szego zastanowienia si nad tern, musiabym jednak zbyt wiele po-

ruszy momentów, dlatego pozostawiam wolne pole uwadze czytelnika.

Skoczybym tutaj, gdyby nie obowizek wytumaczenia si z jednego

jeszcze powodu. Dlaczego — tak si moe ten i ów zapyta — ,
jeeli

zapiski posiadaj znamiona chorobliwe, nie pozostay na zawsze

w ukryciu?

Na pytanie powysze t tylko mog da odpowied: Sdziem,
e wzbudzi pewien interes obraz newrozy, której podlega dzi wiksza
cz umysów wybitniejszych, postawionych na przeomie dwóch
epok, zmuszonych oddycha cik atmosfer koczcego si wieku,

wychowanych w szkole najsprzeczniejszych wyobrae filozoficznych

i spoecznych, poczwszy od idealizmu, przeradzajcego si niejedno-

krotnie w wizye mistyczne, a skoczywszy na najskrajniejszym ma-

teryalimie, gdzie deterministyczne poddawanie si losowi i panuj-
cym porzdkom wspózawodniczy z prometeuszowymi porywy, d-
cymi do przeobraenia duchowego jednostek i tem samem do "wy-
rwania bryy wiata z dotychczasowych jej posad«, do nadania jej

ksztatów, penych "boskiej harmonii" i postawienia jej na funda-

mentach nowych, o jakich marzy zarówno "poetyczny utopista", jak

i zimny, ale kochajcy cnot i pragncy szczcia ludzkoci, z wizów
brutalnego samolubstwa wyzwolony myliciel.

Z tych przyczyn, pomimo arcyromantycznego tytuu, poemat
jest, zdaje mi si, nowoytny i dlatego te, sdz, ma pewn racy bytu.

Co si stao z autorem zapisków, nie wiem, straciem go z oczu

przed laty kilku i pomimo stara, nie mogem dowiedzie si o nim

nic stanowczego. Przypuszczam, e, jak wielu innych, jemu podo-

bnych, zmuszony jest po burzliwej, niewesoej modoci, w jakim za-

padym kcie pcha ndzn taczk ywota.



Bd pozdrowional

Chocia przelaa do mojego ona
Ach! tyle kropel goryczy,

e najlotniejsza myl nawet nie zliczy,

Ile chwil cikich sprawiy mej duszy.

Bd pozdrowiona!...

Dzisiaj ju adna za ciebie nie wzruszy:

Na licu skona.

Przez twe bkitne niewidziana oczy,

Gdy ciemn strug si stoczy

Z pod mej znuonej powieki,

Z tego ródliska,

Z którego tryska

alu, tsknoty i rozpaczy strumie...

Rzeki,

Gdy demon burzy ponury,

Z ciarnych urodzon mgawic.
Strojny u czoa wami byskawic,

Grom niosc w doni,

Wypadnie w dzikiej pogoni

Z chmury
1 rwcem skrzydem o gbie ich trci

] fale zmci.
Czerpi otuch z rozkosznych rozumie,

e tam u szczytu,

Z wntrza Prabytu
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Promienna jasno wystrzeli

] z ich topieli,

Podobnej teraz do spienionej lawy,

Uczyni tafl przejrzyst i gadk...

] te wieemi poronite trawy
Wzgórza nadbrzene, uwieczone wiecem
Srebrnych topoli;

I owe brzozy, pene melancholii;

] owo niebo, gwiazdami, jak siatk

Zot, zasnute;

1 owa zorza, rumiecem
Lnica wstydliwym, gdy z nocneojo oa
Powstaje, naga i hoa —
Dziewicza zorza,

Czysta,

Ognista,

Jak hymn z natchnionej wyrzucony piersi.

Do której wichry nie dotary lute;

1 owo soce,
Kiedy swe goce,
Blaski promienne, posya na ziemi.
Kac, by ludzie byli tutaj szczersi

] promienniejsi w duszy, w której drzemie

Zmrok nienawici —
Wszystko, co naksztat czarodziejskich lici

Wie si w wielk girland stworzenia,

Bdzie, przepene rozkosznego drenia,

W tym zdroju

Rzek rozchmurzonych kpao
Niewinne ciao...

Tylko ma dusza nie znajdzie spokoju!

Tylko w jej toni wiecznie wichrzy bdzie
Zy duch orkanu, co zniszczy i ciebie...

Mogia grzebie

Dzisiaj twe ksztaty; krawdzie
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Dou czarnego, co ci w wntrzu mieci,

Bujnem zarosy ju zielskiem,

ty symbolu bezczeci!

Ucielenienie upadku!

Wyrazie grzechu.

Co przyszed z ciaem anielskiem

Na wiat, a miae w oddechu
Straszn zaraz dla wiata!

Ty, kwiatku —
Ty, który, bdc peen barwnej pychy
1 wonne dla mnie rozwarszy kielichy.

Strue na zawsze mode moje lata —
Albowiem jadem byy twe haszysze:

Czemu w t wieczn nie zapad si cisz,

W t noc gbok,
Razem z mierteln powok
1 ten duch-robak, co stoczy tak wczenie
Te twoje usta róowe.
Tak rozpalone, gdy we nie
Anioy marze tuliy tw gow
W swych ramion sploty;

Gdym ja, niebiaskiej zbywszy si tsknoty,

Przed majestatem skaonej mioci
Klka, caunek chonc za caunkiem
I, upojony tym nieszczsnym trunkiem.

Na twojej piersi zasypia przybiaej?!

Dlaczego duch ten poród ywych goci —
Przy moim boku — i sprawia, e cay
Dr i upadam i gin
W t przeladowa godzin,
Kiedy on dusz m szarpie

Jako piekielne te harpie?!...

Dlaczego, z grzechu poczta,
Nademn jeszcze wadnie twa potga?
O bd przeklta!

e jeszcze stamtd rka twoja siga
Do mojej duszy, co jak kwiat jest zmita,
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O bd przeklta!

Przeklte niechaj bd te urocze chwile.

Co pierwsze mnie ku twoim popchny ramionom.

Co dusz m spaliy, jak skrzyda motyle.

Gdy w ogniu jarej wiecy bezpowrotnie spon!
Przeklte niechaj bdzie to ucho, co dao
Porwa si sów twych muzyce!
To ciao,

Które do twego przylgno w pomiennej
Sodkich caunków rozkoszy;

To lice, które przy twojem arem si oblao.

Niechaj na wieki! na wieki

Bdzie przeklte!

Szatan daleki

Tego wspomnienia, co dzi osonite
Zmrokiem boleci.

Niechaj mi spokój wyposzy,
Kiedy agodny i senny,

W zmierzchu godzinie,

W której wiatr cicho szeleci,

A miesic srebrny zjawia si na niebie.

Spynie
Na oczy, co raz pierwszy zobaczyy ciebie!

O wieo z koci soniowej,

Lecz w której miejsca nie ma dla otarzy!

O Dawidowy
Tumie wspaniay, gdzie si ogie jarzy,

Ale nie ogie witych caopale!
O gwiazdo morska, co nad gbinami.
Gdzie ludzki statek dzikie fale choszcz,
Lnisz z niedostpnych oddale!
Odblask twój mami
Portem zbawienia, a wiedzie v/ sam rodek
Bezdennej gbi, gdzie goszcz
Siy piekielne, co, okrtu przodek
\^ elazne ujwszy donie.
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Sztorcem cigaj go w tonie,

Aeby zgin, jak ongi, z niebiaskiej

Strcony góry, chór duchów skrzydlaty

Przepad w czeluciach Zatraty!

O niebieska bramo,

Z pere wzniesiona i szczerego zota,

Ale nie na to, aby przez ni cnota

Swe tryumfaJne wicia pochody!

Zbrodnia rozpusty, która serce wrzody
Rozjtrzonymi toczy,

Bram t kroczy!

O czyste dusze kalajca plamo!

faszu, z kamstwa szataskiej

Mocy poczty,
Bde przeklty!...

Nie! nie! niech sowo to na ustach skona!

Bd pozdrowiona!

Ty potpiona
1 umczona
Wasnemi winy i winy mojemi

Na tej tu ziemi.

Bd pozdrowiona!

Chocia przelaa do mojego ona
Ach! tyle kropel goryczy,

e najlotniejsza nawet myl nie zliczy.

Ile sprawiy mej duszy

Cikich katuszy.

e jest jak rzeka zwichrzona:

Ty potpiona
1 umczona
Wasnemi winy i winy mojemi

Na tej tu ziemi.

Bd pozdrowiona!



Niechaj, jak dawni czynili piewacy,

Ujm boleci rozkbione tony

W kunsztowne zwrotki kanzony;

Niech dwiki rytmu i rymu podwiki,
ród artystycznej zwizywane pracy

Naksztat barwistej korony,

Kropl zroszonej

Cichej rozwagi, przytumi te mki.
Co pod dotkniciem niewidzialnej rki
Wij si w sercu, jak w gniedzie te we;

Niechaj si zmieni w ore
] niech odpdz Erynyj szeregi.

Które, obsiadszy dzi brzegi

róda mej duszy, patrzc w jego to,
W jego pochmurne, sfadowane ciegi,

miej si do
Rykiem piekielnym, bo pomidzy way

Wrzcymi swoje krwawe oblicza ujrzay...

Wielcy tej ziemi, gdy al im na karku

Sidzie i do zapuci, jak osa.

Umiej kupi Erosa,

Albo do Bacha po zbawcz i rad...

] w tego ycia haniebnym jarmarku,

Gdzie, przeklinajc niebiosa.

Ta Ndza bosa

Kroplami potu zlewa lica blade,

Lukullusow sprawiaj biesiad.

Znalazszy towar, co dusz uraczy.

Co j wyzwoli z rozpaczy!...
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A ci ostatni na ziemi ndzarze,

Gdy krwi nabiegn im twarze

"W wysiku z bólem, zwracaj swój krok

Do brudnych tawern, gdzie z pijastwem w parze

Rozpycha tok
Naga Rozpusta, taczca kankana.

Karczemnych mg wyziewów, miast ambry, owiana.

Komu dzikowa, e moja istota

Ani do tamtych ni tych nie naley?
jak ongi kanzonierzy,

Mógbym si chepi przed zdumionym tumem.
e wokó siebie rzucam garcie zota,

Ale dzi fasz tak si szerzy.

e nikt nie wierzy,

Aby si z ludzkim godzio rozumem.
Zwa to metalem, co jest tylko szumem
Dwicznych akordów... Wszak prawda w tem caka.

e ani chleba kawaka.
Ni yki strawy pie dzisiaj nie warta!

A jednak taka uparta

We mnie natura, e dumna jest std.

I moja dusza to poezyi karta!

Przebaczcie bd,
Gdy z pod ogólnych karbów si wyami.

Szukajc ulg nie w dole, lecz tam! w górnym chramie!

Z Jubalowego jestem pokolenia

] Tubalkain ma czciciela we mnie...

Minionych wieków ciemnie,

Pieni Miriamy drce i Debory,
Rytmy Homera i safijskie pienia.

Co ongi dwiczay we mnie,

Czyli daremnie

Maj dzi przebrzmie obok duszy chorej ?

Czy, zapatrzony w dawnych skaldów wzory,
Cay wsuchany w bohaterskie nuty,
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Co, jak miecz z stali ukuty.

Umiay przela krew dumnego wroga.

Miabym zapomnie — na Boga!

Ie ból wasny to nie aden ból?

Czy wszczta w wntrzu miosna pooga
Ma by, jak król,

Co moc nad wiatem dziery niepodzieln?

O nie! o nie! ja si przeami piekieln!

Fryzy, zdobice szczyty partenonów,

1 akantowe kolumn kapitele

Jakie sprawiaj wesele

Rannemu sercu! Nagi ksztat "Wenery,

Nawet Laokon, cho na widok skonów

Swych dzieci z bólu si ciele.

Niby to ziele,

Zdeptane nog, czy rozkoszy szczerej

Nie wzbudz w piersi, rzuconej na ery
Spów, posytnej szukajcych treci

W Prometejowej boleci?...

A te mdroci poókniae ksigi,

Gdzie wyraz swojej potgi.

Która jest krewn bóstwu, zamkn czek?

Te papyrusy, gdzie gad mia swe lgi

Przez wieków wiek.

Czy, wydobyte dzi z zapomnie pleni.

Nie wyrw duszy z cierpie tych ponurej cieni?

A te zagadnie bezdenne ródliska.

Ciemne, jak Stygu tajemnicze fale?!

Przebrzmiay wszystkie twe ale.

Gdy raz si w wód tych zanurzy bkicie —
Taka z nich sia zapomnienia tryska!

Id! spiesz si! gruntuj wytrwale:

S tam opale.

Przy których ogniu rozpoznasz niezbicie

Bytów pocztek i koniec; czem ycie

J
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1 czem jest mierci nieuchronna wadza:
Ha! Rzeczy skryte gb zdradza:

Moe si dowiesz gdzie na dnie tej rzeki,

e ju ten czas niedaleki,

W którym nad mierci wemie czowiek moc
1 e nad bóstwem zawadnie na wieki.

Jak nad dniem noc!

] czem s — mówcie — wobec tego rany

Z nieszczsnyci rk kobiety, tej bez czci, skalanej ?

A to Przyrody obnaone pikno.

Co skier sonecznych wita nas umiechem
] zió wiosennych oddechem,

Czy nie umierzy boleci poziomej ?

Niech przed Natur myli moje klkn.
Niech z boych goców pospiechem

Lec za eciem
Tych hymnów wielkich, co bij, jak gromy,
Albo tak hucz, jak morze o zomy
Ska poobionych, albo tak szeleszcz.

Jako te wiatry, gdy pieszcz

Rozmiowane w ich poszumach sosny...

O, niech za dwikiem wiosny,

W^ybawion z ziemskich acuchów, mój duch

W jeden si pean zamieni radosny!

Niech wszystek such
Wyty w stron, gdzie wabi Przyroda,

Wieczycie nieskalana i wieczycie moda.

Rozradowany, jak ów wyzwoleniec.

Na zaoboczone niech si wzniesie szczyty,

Gdzie kada z gwiazd swe zenity

] swój ma przestwór, dla którego miary
Nie znale w mózgu czowieka, a wieniec

Z gwiazd milionów uwity!

W tej ziemi skryty

Niech wniknie skarbiec i pozna jej czary!

KASPROWICZ. OZ ELI V.
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on wulkanicznych tajemne poary
Niechaj ze spucz to powszednie boto;

Jak drogi metal niech oto

W tym witym ogniu z uli si oczyci...

Jako ci z legend ognici,

Rozanieleni duchowie z swych ran

Pletli dla bóstwa, niby z krwawych lici,

Mistyczny wian,

Tak niechaj duch mój, w milionów wiaty
Zapatrzon, z rk Przyrody otrzyma stygmaty...

O niechaj idzie na ki i pola.

Niech si przypatrzy, jak si ziarno rodzi

Z nasiennych pyków powodzi.

Które wiatr z kosków przenosi na koski.

By si spenia niewidzialna wola!

Kiedy to serce si wrzodzi.

Gdy si, jak zodziej.

Chykiem do wntrza wciska Szatan troski.

Niech duch si spieszy podziwia ten boski

W^ymiar Przyrody, co domi monemi
Przeznacza atomek ziemi

Lub jedn kropl, jako brylant lnic.
Na wadztwo bytów tysicom...

niechaj idzie! Ogarnie go dziw,

1 nad boleci zawadnie piekc,
] bdzie yw,

1 bdzie takie wydzwania harmonie,

Jak rzeki, co swe róda maj w opok onie...

Jak ta kanzona, nie wypadnie z granic,

ycia-artysty zakrelonych palcem...

1 ju nie adnym sualcem.
Lecz panem bdzie tej nizkiej boleci.

Która mu serce potargaa na nic,

Dusz na równi z padalcem
Stawia...



Rwiesz si kanzono? W twej treci

Nie ma wic dla mnie cudownego sowa.
Co na trd duszy leki w sobie chowa?
A wic na zawsze mam by, jako czowiek,

Któremu ciek z pod zmczonyci powiek
zy na ywota potargan kart
Za tern, co paczu i alu nie warte?

Chciaem by blaskiem, co skry w pomrok rzuca

1 martwe byty do ycia ocuca,

A oto jestem dzi cieniem nad cienie!

Ze wszystkich stworze najlichsze stworzenie

Wicej ma w sobie janiejcej mocy.
Nieli duch mój, podobien do nocy,

W której przed chwil szala orkan dziki.

Co, pogasiwszy zotych gwiazd promyki.

Oboków czarne pozostawia szmaty.

Jako z legendy ów potwór skrzydlaty:

Zerwa si z ziemi, strzepn si u góry
] wiat zasypa ciarnemi pióry,

A z nich tej samej zrodziy si doby
Pomór straszliwy i inne choroby,

Nawiedzajce i ciao i dusz; —
Powodzie, grady, bezlitosne susze.

Czerwie, co drzewa najwybrasze niszcz,

1 te sporysze, któremi si pryszcz
Kosy, jak ran, z owych piór powstay...

Chciaem by surm wiosenn, co cay
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Tum podeptanych zió do walki budzi

Przeciwko zimie, a oto si trudzi

Daremnie pier ma, by okrzyk bojowy
JC^yrzuci z siebie nad zgnbionyci gowy!
Gos w niej zamiera i, jak sia mciwa,
jeszcze pier moj, zamierajc, zrywa.

Jeszcze j truje, aeby z jej czary

Nigdy oywcze nie trysy nektary...

1 czem jest czowiek? wiec, któr gasz
Lada powiewy: ndzne my, co strasz

Dzieci, do izby wleciawszy wieczorem.

Umiej blask jej swojem skrzydem skorem
Zamieni w ciemno... Niestety! niestety!

] czem jest czowiek? jakie ma zalety?

Brzmieniem organu, co huczy tak dugo.
Dopóki w niego dmiesz powietrza strug,

A gdy si spruje przypadkiem szew miecha.

Tak si urywa i ginie bez echa...

] czem jest czowiek? kwiatem, co wieemi
Ponieje barwy, dopóki ze ziemi

Py si nie wzniesie i na kwiat nie spadnie...

Nie ma swej woli: sia nad nim wadnie,

Która nie z jego wypyna ona,
Lecz z gry przypadków swawolnych zrodzona.

Tylko, e nieraz ta swawola losów

Woa o pomst do guchych niebiosów,

Tak jest nikczemna, ach! i tak jest krwawa
Ta z wol czeka sabego zabawa!

Nie ma ratunku! z zakltego koa
adne zaklcie wybawi nie zdoa,

Chyba mier tylko, ten posannik boy,
Gdy swój caunek na wargi pooy...

O mierci, bolejcych jestestw zbawicielko!

Schorzaej wyobrani przytpione duto
Nie rzebi ci w porfirze, ani w ametycie,

Na wzór antycznych kamei.
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Piknej wieczycie

] umiechnitej promieniem nadziei,

Lecz twarz nadaje ci luta,

Gdzie zamiast wargi róowej, zroszonej

Wonnego miodu kropelk.

Lni zimna i cuchnca martwo ótej koci!

A zamiast oczu, wabicych bkitem
Zródlisk najczystszych w yciodajne strony

Wiecznoci,
Dwie puste jamy.

Jak dwie piekielne bramy.

Szyderstwem, naksztat gadu, w ich cieniu ukrytem.

Od ciebie odstraszaj — patrzaj! dusz wszelk,

O mierci, bolejcych bytów zbawicielko!...

Ze sfer, gdzie myli ludzkiej opadaj skrzyda
Na widok zmian przedziwnych, gdy to, co dzi pada

Przeyte do mogiy, jutro z brzaskiem zorzy.

Na mocy prawida.

Którego rozum nie zbada,

Powstaje w nowych ksztatach, modoci promiennych;

Ze sfer, gdzie ywot wieczny, ten pierwiastek boy.
Dany jest wszystkim bytom,
Poczwszy od amfibij i zió nizkopiennych,

Od nikych infuzoryj, co wody kropelk
Pomidzy sob w czciach dziel si tysicznych,

A ukoczywszy na czeku,

Który od wieku do wieku.

ród trudów, z jego yciem nigdy nierozcznych,

Z swych myli i swych uczu przdzie zotolit

Tka, przez eony ciemnoci szarpan:
Ze sfer, gdzie jasne rano

Czeka po nocy zmroku
Walczc dusz wszelk.

Spy ku mnie w wiata potoku,

O mierci, bolejcych bytów zbawicielko...
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O mierci, ty Madonno, pdzlem Rafaela

Rzucona w poetycznym zachwycie na pótno,

W spokoju ócz niebiaskich kryjca serdeczny,

•agodny umiech wesela,

A w ustach, tak zamknitych, jak pkówka róy,
M-ieszczca urok, przedwiecznej

Peen boskoci,

Którego troska ani wiek nie zburzy —
Nie! ty Wenero, któr mistrz z W^erony

"W figowym gaju podpatrzy i potem,

Sonecznem oblan zotem,
Czarem okrutn.

Potomkom w niemiertelnym przekaza obrazie,

e dzi w ekstazie,

Z przepenionemi ony
Podziwem i pragnieniem, staj skamieniali:

Do wymarzonych woci
Zabierz mnie dzisiaj, gdzie si duch nie ali.

Gdzie rozkosz sczy kropla za kropelk —
O mierci, bolejcych bytów zbawicielko!...

^ objciach twoich ramion, toczonych z marmuru.

Na piersi stokro bielszej ponad alabastry.

Objwszy biodra twoje, krglejsze nad linie,

Któremi zataczaj skrzce gwiazd szeregi

Elipsoidalne biegi

W wieczornej godzinie,

\i^ród chóru

Harmonii sfer —
Z renic zapatrzon w twoich renic astry,

Z ustami, choncemi z twoich ust kielicha

Rozkoszny er,
Naksztat tej pszczoy.

Co z kwiatów czerpie woniejce miody —
Niechaj si cay rozpyn w wszechbycie!...

Niechaj to ycie.

Co dzi si w jednej skupio postaci
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Bolu i ndzy,
Zatraci

Dotychczasowe znamiona!

Niech si przemieni u twojego ona,

ty przecicha

1 umiechnita czarodziejko boa,
W^ tysiczne ksztaty: w powietrze,

W ogie i krople l>kitnawej wody:
Niech wnikn w wszystkie ywioy,
W^ wszystkie jestestwa, co w wszechycia przdzy
Rónobarwnemi s nimi: w owady,

Co si z ziemnego wychylaj oa,
By w jednej chwili zagubi swe lady;
W poziom trawk, w lepy kwiat paproci,

W jaskier, co ki nam zoci!...

A jeli znajd, o mierci, przed tob
ask, to w lilie zmie mnie, nad nieg bledsze,

W róe czerwiesze od krwi!

Tylko po kocu tych smutnych dni.

Okrytych czarn aob,
Niechaj najmniejsz nie wnikn kropelk
W byt ludzki, o zamanych jestestw zbawicielko!...

Przeklinam wiat, bo w jego przepacistej cieni.

Gdzie patrzaj! szatan Pychy z Rozpust si miota.

Wród kazirodczych ucisków
Rodz si pody, co z bysków
Sonecznych nic w swej duszy nie maj bezbonej...

Przeklinam wiat, tak trwony.
Gdy posmutniaa zblia si do Cnota,

A tak czelno majcy w swem oku.

Takie promienie odwagi,

Gdy do w pospiesznym kroku

Biegnie Wystpek nagi;

Kiedy go chwyta w swój szalony taniec

1 w rozburzonej piersi skr rozega.
Co nie mioci jest, lecz tchem lubienym.
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Warzcym wszystkie uczucia,

Gdy wystrzelaj nad kraniec

Zepsucia,

1 hamujcym t myl, gdy wybiega

Z poziomych gniedzisk i ginie

W zotej krainie —
W niebios przestworze bezbrzenym...

Przeklinam go ostatni krwi i zy kropelk
Ostatni, zrozpaczonych bytów zbawi ci elko!...

Kochaem dawniej ludzi

1 y pragnem zawsze

Dla wszystkich nieszczliwych, którym rany, krwawsze

Od Chrystusowej boleci,

Zadaj ycia oszczepy.

Gwodzie i ciernie...

Dzi si nienawi budzi:

Jej syk mi w uszy szeleci.

Aebym, guchy i lepy
Na ndz wiata.

Depta niewiernie

Wasnego brata...

O tak! ta mio przeczysta, co chciaa

Przygarn wszystkich do serca, dzi na nic!...

Na nic? W nienawi zmienia si caa,

Ach! w t nienawi bez granic...

O, y ju duej nie mog!
Poka mi swoj drog.
Zanim szlachetno wszelk
Utrac w dziwnym tym boju!

O ty spokoju!

Ciszy niebieska! szczliwoci zdroju!

O mierci, padajcych jestestw zbawicielko...

Poka mi drog i zamknij te wargi.

By z nich daremne nie sczyy skargi,

Abym nie rzuca na grób ten przeklestwa.
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Gdzie pi przyczyna mojego mczestwa.
Mego upadku i mojej niemocy...

Poco y jeszcze, gdy duch jest sierocy?

A zawsze bdzie osamotni on w tumie
Duchów, swych braci, kto kocha nie umie.

Gdy tylko »mio zamienia step wiata

W ogród rozkoszy i ludny", gdzie brata

Czek widzi w bracie i przy jego boku
ar czuje w piersi i pogod w oku...

A ju nieszczcie nad sercem si sania,

Co utracio zdolno miowania...

A kto w nienawi zmieni ogie wity,
Bdzie potrzykro przeklty 1 przeklty!...

Ona jest winna, e mnie rka karze.

Jakiej najwiksi nie czuli zbrodniarze;

e zapomniaem w tem ycia pustkowiu

O serca zdrowiu i o duszy zdrowiu;

e, utraciwszy wiadomo swej woli.

Staem si naksztat wycignitej roli,

Gdzie ju mioci kwiat dzi nie wystrzela,

A tylko pn si jadowite ziela.

Co ród korzeni, ród odyg i lici

Chowaj soki zgubnej nienawici...



I

o jak agodny ar
Spywa z jesiennych nieb

Na ziemi, rodzicielk owoców soczystych;

Jak ten lazurów sklep.

Co si o brzeg jej wspar.

Tysicem blasków dra
Przepromienistych,

A wonnych, jak ywica, któr w sosny wla
W rosach kroplistych

Skpany Anio przyrody...

Szumia jaworów li.
Ptak jeszcze w krzewach gra.

Schylonych nad obliczem rozszeptanej wody;
Ku socu umiech sa,

W czerwon strojny ki.
Rozkwitych aster wian:

Peen pogody.

Jakby nie miay zada mu ju ran

Zimowe lody,

"Wszystek wiat ton w rozkoszy...

A przecie blask ten i ta wo rzewica
Byy ostatniem wiadectwem ywota...

Za chwil klombów szmaragdowa ziele

A^aa si zmieni w czerwieniast óto,
Naksztat rumieców, poncych na twarzy
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Pergaminowej suchotniczych bytów...

Ale jak czowiek, dotknity zaniku

Straszn chorob, nie przeczuwa koca,
Tak i wiat wówczas, zdao si, nie wiedzia.

e duc\ zniszczenia, przyodziany w nien
Pacht zimow, zbliy si za chwil
Od stron pónocnych i mrony swój oddech,

\C''' lód cinajcy niebieskie jeziora.

Srebrzyste rzeki i stawy, ujte
W ramiona grobli, usypanych z piasku

Glinkowatego, rozleje na drzewa.

Na traw kobierce i kwiatów korony...

1 jam nie wiedzia, e szczcie, którego

Pierwsze promienie zajaniay dla mnie

W oczach bkitnych, gdymy razem, pomnisz.

Na owej awce usiedli, w jaworów
Ciemnej alei — ach! i jam nie przeczu.

e miao zgasn tak prdko, e miao
Bezbronn sta si ofiar nieczystych

Si, czyhajcych na wesele czeka...

A^iaem ze sob wtedy ksig wit.
Hymn Salomona, w którym ju niejeden

Dzie kpalimy wyobrani nasz...

1 wród uroków jesiennej przyrody

Jem ponownie czyta ci ustpy
Psalmu mioci, któr, jak powiada,

Scholastyk boy, paa Jezus Chrystus

Ku Kocioowi, swej Oblubienicy...

] ty mi rzeka: ))0 suchaj! na zawsze

Zostan twoj i suy ci bd.
Jako Sulamit swojemu wybracy.
Z dusz otwart, jak ów kielich lilii.

Chodziam dotd po ziemskim ogrodzie.

Szukajc rosy oywczej, lecz nigdzie

Niepokalanej nie dostrzegam kropli.

Staam, by jabo rozkwita na socu
] plon niosca, lecz dotd nie byo
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Godziwej rki, coby zerwa moga
Ten zrumieniony mój owoc... O suchaj!...

Hermon i Sanir, Amana i Liban

Czy na swych szczytach, pachnicych ywic.
Widziay cedr, wonniejsz odemnie?«

] wtedy z gow, oplecion zwojem
Pukli czarniawych, przechodzcych w kolor

Wieczornej zorzy, kiedy soce krwawo
Zaszo po burzy, ale stokro mikszych
Od jedwabnistych wókien, z których ongi

Królewskie w Kedar przdzono namioty.

Lekko na mojej wypocza piersi...

1 oczy twoje, na wpó przysonite
Zróowionemi u dou powieki.

Jakby kto rozla atom karmazynu

Na alabaster, zwilony krysztaem

Rosy porannej, zwróciy si wtedy
Ku moim ustom, rozwartym nad tob
Z niesychanego podziwu... Wymowne
Byy te oczy: w ich blaskach tak cichy,

A tak zdradliwy usiad demon miechu.

Tak do niezwykej wabicy rozkoszy.

e mimowoli przeszed dreszcz me koci...

Czuem, e pomie na twarz mi wystpi
1 e nie jestem panem swojej woli...

Chciaem si zerwa, mody i w Platona

Boskiej mdroci zakochan, wielbicy

Rdze seraficznych zachwytów witego
Mistrza z Assyu... Wtem do tw uczuem:
Zdawao mi si, e na mojej rce
Wypiecze stygmat, który bardziej pali

Od czerwonego elaza... 1 w uszy

Wlizgn si szept twój, jak mija Edenu,

Co, odsoniwszy nago praczowieka.

mierci Ablowej staa si przyczyn.
Duszy niewinnej, w dziecicej pokorze

Szczytne ofiary skadajcej bóstwu —
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1 e morderca Kain, syn Adama,
Sta si tuaczem na ziemi, biegunem.

Który, na czole majc bratobójcy

Niestarte pitno, nie znalaz spokoju...

»Stój! stójl« szepna... ))Taka filozofia

I takie wadn prawida w wszechwiecie,

e ponad wszystko jest mio, nie we mgle

Sfer zaobocznych zrodzona, lecz tutaj,

W naszych uciskach i w naszych caunkach...

Stój! stój! jeleniu, suncy z wniesion
Gow po górach Beteru, twa ania

Dzisiaj przy tobie!... Z twych kwiatów ostatnich,

Z mchów, co skrywaj korzenie jaworów,

Ucielmy gniazdo, zanim czas przeminie.

Zanim ta modo, która gra nam we krwi

Pie nad pieniami, zamilknie na zawsze. ..«

] usuchaem... ] wtedy raz pierwszy

Z duszy, w mistyczny zakowanej pancerz.

Hymn mi wytrysn blunierczy, e niema

Potniejszego bóstwa ponad ciao...

O nienawici! ty lilio ród cierni!

Róo saroska, zerwaem ci wówczas
Rk, drgajc od aru, którego

adne poezyi nie okreli sowo...

serce, zmaz ludzkich dz nietknite!

Ty jasny zdroju, byszczcy w Hezbonie
Tu podle bram Batrabinu! Zmciem
Wówczas na zawsze tem zbrodniczem tchnieniem

Gb tw lustrzan, e staa si ciemn,
jak noc sodomska... A jednak — szpikanard.

Szafran i kasya, galban i snop myrry —
Wszystkie kadzida, jakie tylko rosn
W Raju, nad brzegiem witych rzek: Eufratu

1 Chydekelu, nad strumieniem Fuson
1 nad Gihonu czystemi wodami,
Niczem s, niczem przy woni, co z ciaa

Twego pyna, gdym twe piersi krge
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Tuli do warg mych na ou, zasanem

Purpur wielkiej mioci... Hewil,
Ziemi, gdzie zota rodzi si obfito,

Gdzie jest onyciyn, kamie drogocenny,

Stokro ognistszy ponad ogie soca,
Kiedy w poudnie zamieje si usty

Iskier penemi — wszystkie kosztownoci.

Gdybym by wadzc Tyru i Sydonu,

Oddabym, patrzaj! za jedn sekund
Owej rozkoszy, która wntrza mego
Gmaci, zbudowany z prawd i poj, szczcie
Dajcych tumom, zmienia od podstaw...

Ach! niezapomn przenigdy tej chwili,

Kiedy, zbudziwszy si ze snu, co uj
Pikne twe ksztaty, z biaego marmuru
Canowy dutem rzebione subtelnem,

1 odchylone zobaczywszy piersi,

Z okiem, wstydliwie odwróconem ku mnie.

Chciaa ich czary przysoni... Tw rk
Schwyciem wtedy i rzekem: »Nie skrywaj

Wdziku, co odtd jest dla mnie busol.

Pokazujc, jak i dokd dy...
Nie ma ju dla mnie tajemnic: Wieczystym
Poczylimy si ju dzisiaj lubem:
Chocia jarzce nie pony wiece
W ciemnym kociele, przystrojonym w kwiaty.

Chocia nam organ nie brzmia: Przybd Duchu!

1 ask swoj zlej na dwie istoty.

Które chc razem i na bój yciowy.
Chocia nam kapan od Paskich otarzy

Z wntrza wzajemnych nie wyciska przysig,

Cho tum ciekawych nie wytrzeszcza oczu

Na sukni bia z koronek uszyt.

Mymy wieczystym zwizani ju lubem!...

1 twoja dusza jest ju moj dusz,

1 twoje serce jest ju mojem sercem,

1 twoje ciao jest ju mojem ciaem —
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Nie ma ju dla mnie tajemnic, o niema!

«

1 zaoyem tw rk na szyj,

I, wpó ci z mikkiej podniósszy murawy,
"^K^^os rozpleciony, spywajcy ciemn.
Jako ten wieczór, co si zbliy, fal.

Obsypywaem tysicem caunków...

] odtd mem bylimy i on...
Lecz wnet nasz zwizek dziwne wzi znamiona

Przesta spokojem by i uywaniem
Wród idyllicznych poszumów ogrodu,

Przy szmerze wody i blasku ksiyca,
A sta si walk, albowiem, przemienion

W duszy i sercu, rozwinem sztandar.

Na któr)'m krwawy widnia napis: ciao!

1 z fanatyzmem Lazzarettici jem
Obala dawny porzdek, stawiajc

Na miejscu witnic o gotyckich oknach,

"Wzniesionych z uczu, strzelajcych w niebo.

Przybytek szczcia, w którego podwoje
Wkraczay zmysy, nagie i z rumiecem
Na wieych licach... ] rzekem do ludzi:

"Skrzyda Ikarów, posklejane woskiem.

Rzucie od siebie, a natomiast siln

Antejów stop postawcie na ziemi. ..«

Ale potgi dawnych boyszcz, w sercu

Mojem zamknitych, nie umiaem stumi;
Z pod popieliska spalonej katedry

jy podnosi swe gowy, zorzeczc
Nowym idolom... ] wszcz si bój straszny,

W którym me siy saby coraz bardziej...

Próno u ciebie szukaem pomocy;
Wilgnym caunkiem zamykaa usta,

Kiedy, spieczone od wewntrznej walki.

Jak dwie siy prowadziy we mnie,

Szeptay: pomó! niech ten bój si skoczy!
Na zy — wyznaj, em paka jak dziecko

Niedowiadczone, wte, nie majce

47
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Hartu mskiego, aIbov/iem w uciskach

Twojej mioci, zdradliwa Dalilo!

Znikay zwolna wszystkie jego lady —
Na zy, na proby ty zawsze jedyn
Miaa odpowied: »Takie we wszechwiecie

Wadn prawida, e to, co uroso
Z ciaa, dla ciaa wojowa powinno!

Patrz, aby ludzie, yjcy na ziemi.

Coraz to wikszy zdobywali skarbiec

Ziemskiego szczcia... « 1 znowu wznosiem
Gow i znowu walczyem w twe imi...

Lecz nieprzyjazne twym hasom demony,
Majce we mnie dawne swe gniedziska,

Z coraz to wiksz rozpieray moc
Gb mojej duszy... Nie mogc ju duej
Znie gigantycznej rozterki, zamany
] zrozpaczony, rzuciem ci w oczy

Wyrzut, na który dzi jeszcze truchlej...

Nic nie odrzeka, raz tylko przy dwikach
Fortepianu usyszaem sowa
Z ust twych pynce, które mi na zawsze

Zostay w uszach, sowa Yioletty:

))Szczcia i bólu wnet mijaj chwile...

Niedugo spoczn na wieki w mogile,

Nikt na mym grobie nie postawi krzya.

Nie wzronie nad nim adna lilia wiea.
Ze swej opieki nie puszczaj mnie. Panie!

Miej nad skruszonem sercem zlitowanie...*

»Kamiesz!« krzyknem, wpadszy do pokoju,

))Pena obudy jeste, tak jak jadu

Peen jest blekot, który, patrzaj! ronie
Pod twojem oknem... Zniszczya na wieki

Dusz czowieka, co dzi gardzi tob,
1 dzi ponownie chcesz go w swoje sida

Uwika sztuk ndznych sentymentów...

«

1 znowu bya milczc, jak przedtem...

Podniosa tylko gow, a z renicy
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Gniew ci wytrysn, by wnet w a] si zmieni.

Jak mi si zdao, obudny... Odszedem
1 unikaem odtd twoich spojrze...

Staa si zimn... Zamknita w pokoju,

Gdy towarzysza utracia we mnie,

^^ dwiki muzyki przelewaa bole,
Poród akordów, wród dziwnie starganych.

Smutnych melodyj pov/racajc zawsze

Do tej przezemnie pohabionej pieni:

wSzczcia i bólu wnet mijaj chwile...

Nie dugo spoczn na wieki w mogile.

Nikt na mym grobie nie postawi krzya,

Nie wzronie nad nim adna lilia wiea.
Ze swej opieki nie puszczaj mnie. Panie,

Miej nad skruszonem sercem zlitowanie..."

A gdy ostatni podwik w dali zgin.

Po kilku jkach, wycinitych strunom.

Do jku wichrów podobnych, gdy w sotnej

Rozpocznie porze d v/ród wierzb odartych,

Zabrzmiaa znowu przejmujca strofa:

»Ach! czas nadejdzie, gdy w skruchy godzinie

Strumie ez gorzkich z oczu ci popynie.

Gdy o mnie biednej pomylisz inaczej.

Wtedy niech Bóg ci chroni od rozpaczy. ..«

1 czas ten nadszed... Spocza w mogile.

Któr dzi chwasty okrywaj dzikie...

Znalaza spokój, a mnie, jak Kaina,

ciga przeklestwo sowami twej pieni:

"Szczcia i bólu v/net mijaj chwile...

Nie dugo spoczn na wieki w mogile.

Nikt na mym grobie nie postawi krzya.

Nie wzronie nad nim adna lilia wiea.
Ze swej opieki nie puszczaj mnie, Panie!

Miej nad skruszonem sercem zlitowanie..."

Gdzie nog stpn, tam twój duch jest przy mnie

1 oczy swoje, w których gniewu blaski

W cich si bole zmieniaj, zatapia,

U8PR0WIC2. D2IEU *. A
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Jako sztylety w me serce, a w duszy

Wci owe jki sczy mi aobne.
Niezapomniane sowa Yioletty,

»Acli! czas nadejdzie, gdy w skruchy godzinie

Strumie ez gorzkich z oczu ci popynie,
Gdzie o mnie, biednej, pomylisz inaczej,

Wtedy niech Bóg ci chroni od rozpaczy..."

1 czas ten nadszed! o nadszed! o nadszed!

1 lata trwa ju ma rozpacz i koca
Cierpie nie widz, widz tylko ducha

Twego przy sobie, jak mi serce pali

Skr swego wzroku, jak mi w uszy sczy
Przeraajce sowa Yioletty!

»Ach! czas nadejdzie, gdy w skruchy godzinie,

Strumie ez gorzkich z oczu ci popynie,

Gdy o mnie, biednej «

cg^
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Sofektes »Oedip. Colon^(.

Ein deutsches Magdlein mag von Bechern nippen,

Die fader Maitrank fullt; seit meine Lenze
Von dannen flogen, ist, was ich kredenze,

Kein Honigseim fur jungfrauliche Lippen.

Dranmor. nj{e<juiem».

Tiwaga. Obok dziaaczy, dcych w ucielenianiu ideau spo-

ecznego do tych tylko przeobrae, które le na drodze rozwoju

politycznego, istnia i u nas przed niedawnym jeszcze czasem, a moe
i dzisiaj nie wymar zupenie typ '>wiatoburców« - utopistów. —
Szlachetne porywy tego rodzaju gosicieli nowych porzdków, pod-
sycane gorc krwi modziecz, pragny niejednokrotnie wprowa-
dzi praktycznie w czyn pojcia, w których idealistyczne teorye Rous-
seau'a o uszczliwieniu si ludzkoci przez "powrót na ono natury",

przewan gray rol. Teorye te, odnoszce si gównie (dodawa
tego nie potrzeba), do stosunków seksualnych i rodzinnych, usio-

wano z mniejsz lub wiksz cisoci uzasadni aparatem naukowym,
zaczerpnitym z dziedziny wiedzy przyrodniczej. e w walce przy

urzeczywistnianiu tych teoryi apostoowie ci ulegali, nad tem rozwo-

dzi si byoby zbytecznem: szczliwymi mogli si nazwa, jeeli,

straciwszy wród nadludzkich zapasów wiar w mono nadania idea-

om swym ksztatów pochwytnych, nie utracili wiary w zasadnicz

(z ich punktu widzenia) ideaów tych suszno; szczliwszymi, jeeli

z winy ich zasad nie ucierpieli inni, dajcy posuch nowej ewangelii,

a najmniej do przejcia si ni podatni.

"Bohaterem" niniejszego poematu jest jeden z moich dawnych
znajomych. By to czowiek, posiadajcy wszelkie warunki, aeby sta
si nadzwyczaj dodatnim w spoeczestwie czynnikiem. Nieszczliwa
mio, pojta odpowiednio do jego przekona, którym nie chcia
zada kamu w swem yciu, doprowadziwszy go nieomal do zbrodni.



54 JAN KASPROWICZ

rozbudzia w czowieku, rwcym si do czynu z zapaem apostolskim,

pesymizm, w którego zimnych objciach sta si jednostk zupenie

biern. Smutny ten fakt tem smutniejsze wywoa wraenie, e nie-

szczliwemu pozostaa wiadomo winy, wynikajcej z utraty wiary

w dawne ideay, a zabrako mu ju siy, aeby si z »grzechu« tego

otrzsn.
Walka, naszkicowana w poemacie niniejszym, naley zapewne,

mimo wszystko, do kategoryi przebojów, nie pozbawionych znamion

szlachetnych, i z tej te przyczyny — pobaliwy na saboci ludzkie

czytelnik wybaczy mi zarozumiao — zastosowaem do siebie w na-

gówku Sofoklesowe sowa

MavTtc £?[jl' £a8-Xwv aYa)vwv.

Z innych wzgldów niech mnie wytumaczy przytoczony po-

wyej cytat z wspaniaego » Requiem" Dranmora.



].

Tak! taki próne ale
Próne, powiadam... Kochaem: mój Boe,

Nie ma stworzenia tu na tym kawale

Twojego wiata wielkiego, a moe
] tam u góry, gdzie rój planet zoty,

Jak kule z ognia, ponie w twym przestworze,

Nie ma zapewne yjcej istoty,

By w sobie nie uczua miosnej tsknoty.

II.

Nic wic dziwnego, e przysza godzina,

W której si mio zbudzia i we mnie.

Ha! moe to wam dziwnem by zaczyna

e ja kociaem cakiem nadaremnie?

Ziem si wyrazi: e przez moj mio
Dusza si w straszn pogrya ciemni.

em z wielk myl utraci zayo.
em pad, jak owe jabko, poarte przez zgnio.

111.

Raczcie to tylko rozway w swej gowie,
A i std drog wnet wyjdziecie krótk;

Wszak to wam dzisiaj kady z ludzi powie,

e czar poda nie równa si skutkom;

1 to wam powie, w jak wielkim s bdzie
Ci, co mniemaj, e mio w bielutk

Stroi nas sukni, jak pierze abdzie,
I stawia nas w anioów uskrzydlonych rzdzie.
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IV.

Nie! jej pocztek nie rodzi si w niebie,

Lecz ma swe gniazdo tu, w tern grzesznem ciele;

Có wic dziwnego, jeli czeka grzebie

W przepaciach zbrodni?!... Naiwni minstrele,

Paksy-rzezace i mdlejce grona

Bezkrwistych dziewic w liliowe ziele

Wiecz jej skronie dokoa, a ona

Od arów wskro wystpnych, cho skrytych, czerwona.

V.

Patrzcie! tak, patrzcie! co ze mnie zrobia!

Cie tylko zosta z dawnego czowieka!

Jej demoniczna, bezlitosna sia,

Niby orkanem rozburzona rzeka.

Zerwaa brzegi mej skalanej duszy;

Wina, odemnie tak przedtem daleka.

Dzi, jak zwierz dziki w niedostpnej guszy,

We wntrzu mojem ryczy, zrywa si i puszy...

V].

Tak, precz odemnie myl odbiega wielka!

Co? miech wam z piersi wychodzi na usta?

Nie zawsze celem bya mi butelka

1 w gronie trutniów pijanych ta pusta

1 poszarpana gawda... jam dawniej

Sdzi, e dusza, jak biblijna chusta*).

Na sobie wielk ow myl ujawni.

e stan si jak ongi bohaterzy sawni...

VII.

Wiecie, co chciaem? Ni mniej ani wicej.

Jak tylko zmieni te wiata porzdki!

Mózg mi si pali od ognia gorcej,

Aeby wszystko zdruzgota na szcztki,

') Chusta w. Weroniki.
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Gruz dawnych wity porzuci pod nogi

] dawnych wierze pochowa w nim wtki;
Z uroku dawne poobdziera bogi

1 stan na ich grzbiecie, jak nf\ zotorogi.

vin.

1 jako nn ten, Mojesz, ów wybraniec,

Inne ludowi chciaem da ustawy,

Zakoczy grzeszny wokó cielców taniec.

Przeklestwa piorun rzuciwszy na krwawy:
Zdrój chciaem ywy wydosta z opoki,

JVlann sprowadzi, ziemi zmieni w spawy
Mleka i w miodu soczyste potoki —

O tak! tak krg tej myli mojej by szeroki.

IX.

Od czegom pragn — tak mnie si pytacie —
Rozpocz wielkie odrodzenie bytu.

By zajaniaa ziemia w majestacie

Szczcia dla wszystkich? by nie byo zgrzytu

W symfonii ycia?... Od jdra wszechrzeczy —
Tak! od mioci! od tego zachwytu

Wieszczów natchnionych! od tej sodkiej cieczy.

Co — mówi — , niby cudem, ludzkie rany leczy...

X.

Pragnem zedrze t mask obudy,
^ któr ascetów schorzae pojcia,

Lub moralistów kuglarskie prysiudy

Twarz niebiaskiego skrywaj dziecicia.

Tak! do widomej pragnem zasady,

Czystej, jak przedmiot, godny wniebowzicia,

Podnie pierwiastek bez miertelnej wady,

Pierwiastek, co wytwarza jestestw miryady.

Xl.

Ko si nie skazi, ani pies, ni trzoda

Wieprzów, speniajc wszechpotne prawo,
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Jakie swym tworom naznacza Przyroda,

Aby utrzyma byt wiata; z obaw,
By si nie zbruka, tylko czowiek donie

Wznosi po owoc, który dol krwaw
Zgotowa jego praszczurom... W koronie

1 ródle wszego ycia ar nieczysty ponie...

XII,

Tak nauczaj!... Tak jest! mówi szczerze...

A przecie ongi wierzyem inaczej!

Gdym wzrok w Miloskiej zatapia Wenerze,
Kiedy si dusza jej nagoci raczy.

Myl wtedy wielka zawitaa w gowie.

ar niecc w sercu. 1 chciaem limaczy
ywot przemieni w twardy bój i w mrowie

Tych ludzi haso-m rzuci: ))Bdcie jak bogowie!«

Xlii.

Tak! jak bogowie, nadzy w swojem czuciu

I w swem myleniu... I gdy orle skrzyda
Rway mnie w gór, wszelkiemu zepsuciu

Jem urga... 1 w swoje prawida
wiat ten ujem — cay wiat dokoa...

A co mnie w zdradne uwikao sida.

em dzi strcony? Mio!... e u czoa
Mam pitno strasznej haby, winna mio zgoa!...

XIV.

1 tak upadem... Widzicie, jak nizko!

Myl wielka zmara, a tylko co nocy
Wraca jej upiór na moje oysko

1 gniewem strzela, jak kulami z procy;

Na pier si rzuca, palce, jak postronki,

Naokó szyi, z niesychanej mocy
Duszc, okrca; ubezwadnia czonki.

e s, jak z drzew odcite, suche, martwe ponki...
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XV.

Bo trzeba wiedzie, e myl to nie tylko

Jaka abstrakcya, jakie co bez ciaa,

1 e si koczy na zawsze z t chwilk,

Gdy jej w czowieku zbrodnia cios zadaa.

Nie! ona yje, jak homunku jaki,

Tu, w caem wntrzu; tym rumiecem paa,

Tem okiem wieci, kreli szczytne znaki

T rk, temi stopy wielkie mierzy szlaki.

XVI.

A kiedy czowiek zmieni w grób si dla niej.

Wówczas jej upiór, bdzc za kresami

Swyct form dawniejszyci, powraca z otchani

Nieokrelonych wiatów, aby z nami

Czyni rachunek — mcicielem powraca.

Sumienie czeka krwi wyrzutów plami

1 tak mczarni morderstwo odpaca
] tum nieszczsnych nowym nieszczsnym wzbogaca.

XVII.

Co noc go widz — zaledwie przymru
Zmczone oczy... achman ma podarty

Na zgitych plecach; w twarzy jamy due.
Jak bramy piekie, poprzez które czarty

Prowadz dusz na wieczyste mki.
W jamach tych ogie, we dwa kby zwarty.

Wraz si w tysiczne rozpryskuje pki
1 ronie w miar tego, jak rosn me jki...

XVIII.

Naprzód, do óka zbliywszy si cicho.

Prawie na palcach, miechem mnie przywita.

Niemym, dwuznacznym, jak uliczne licho;

Tak mnie poechce, jak grzeszna kobieta;

Jak naonica po twarzy popieci.

Potem, ach! potem zbami zazgrzyta.
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Niby grzechotnik, komi zaszeleci

1 dusi, e sn skór zostawi bez treci.

XIX.

1 urgania, niby garcie wiru,
Sypie mi w oczy i wyszydza moj

Nico dzisiejsz i grozi, e miru

Ju tu nie znajd; e mi si podwoj
Ta moja haba i ten ból — widzicie —

,

Którego adn nie odtrc zbroj,

Jeeli bd wlók dalej to ycie.

Jeeli sam nie skocz, jawnie albo skrycie.

XX.

Tak, tak — powiadam, ten upiór mi kae,
Bym w waszych oczach skrci t chucin.

Zrobi ptlic i, zmyliwszy strae
Wiernych przyjació, w samotn godzin

Ot! tak do studni — albo tam! w izdebce,

Na tem okienku!... e odrazu zgin.
Niby jak mucha, lub dzieci w kolebce.

Lub szczeni — tak to widmo do wntrza mi szepce...

XXI.

Z tych butów szydzi i z tego surduta —
Ze jest wytarty? e na okciach dziury

Nieomal wiec?... Nie! nie! inna nuta

Tych naigrawa, co mi brzmi, jak chóry
Wrogich demonów... Owó tem mi w oczy

Miecie ten upiór, jak burza ponury,
Ze tak by miao, i mój grzbiet otoczy

Paszcz — mówi— apostolski ... O! tak, paszcz proroczy.,

XXII.

1 e mnie ciga bd miliony

Tych, których zbawi mogem swoj wol;
1 e mnie przeklnie zamiar niespeniony;

e moj dusz, jak we, okol
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Wszystkie te zbrodnie, które przyszo spodzi.

Ten grunt, podatny wystpkom i bolom
Przez to, em, tonc w miosnej powodzi.

Nie zasia na nich ziaren, z któryci szczcie wschodzi.

XXIII.

Bo ja wam mówi — suchajcie! e czowiek
Jeden jedyny — tak si czsio dzieje —

Moe od razu, niby drgniciem powiek.

Sw wielk myl przemieni koleje

Caego wiata... "W^e mnie myl ta bya
1 ju, ju miaem otworzy wierzeje

Nowego gmachu, gdy wtem za mnie sia,

Jak piórko, od tych bramie jasnych odtrcia.

XXIV.

Jak si to stao?... O nielitociwi!

Ostatnie bycie wntrznoci wydarli...

Macie je, macie!... Czowiek tak si ywi
cierwem swych braci, jako zwierz... Zaparli

Pyszni si ludzie z wilkiem pokrewiestwa,
A s od niego krwawsi... Trutnie, karli!

Od najmniejszego najmniejsi malestwa!
Czek wielki da wam dzieje swojego mczestwa...

XXV.

Kiedym j pozna, miaa lat — ja nie wiem —
Moe szesnacie, lub te osiemnacie —

Wiek, w którym dziewka staje si zarzewiem...

Przy innych bya jak róa przy chwacie,
Albo piwonia ród traw gorejca...

Caa — pomienne czynia napacie
Na zmysy czeka, niecc w nich bez koca

Rozkoszny ar, jak ogie lipcowego soca...

XXVI.

Bywaem czsto w ich domu; jej matka
Nieraz mnie nawet zwaa swoim synem.
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Jakkowiek wielka z niej ))arystokratka «,

A tacy ludzie gardz prostym gminem...

Prawda, co do niej to mawiaa zawsze,

e darzy wstrtu uczuciem jedynem
Chopstwo, od gadu ziemnego plugawsze.

Dla innych juci byo jej oko askawsze...

XXVII.

A wic i dla mnie, bo — mówic ab ovo —
Nie urodziem si pod adnym potem,

W adnych pokrzywach, pod bylic pow.
Poród opianu... O nie! mnie omotem

Jdrnych konarów nie guszy wiatr dziki

Pierwszego paczu, ani jarem zotem
Nie popieciy soneczne promyki,

Ni muszki mi brzczay, ni polne koniki...

XXVIII.

Tak sielankowy nie by mój pocztek...

Paac, prawdziwy paac w wielkiem miecie,

biaych murach i peen dziesitek

wietlanych okien, przytuku niewiecie.

Niby mej matce, udzieli... Co chcecie!

Zawsze jest lepiej, nili w drzew szelecie

1 marnych trawek, wyda na wiat dzieci

W szpitalnym, poród paskich wygód, gabinecie.

XXIX

1 byli wszyscy wiadkami momentu,

"W którym si na wiat nowy prorok zjawi;

Siwy profesor, zziajany do szcztu,

»Fakt demonstrowa", szczcie bogosawi.
e wszystko poszo niesychanie gadko;

Rój modych uczniów wzrok i uszy pawi,
Schylon badawczo nad proroka matk

] wsuchan w sowa mistrza, ))ciekawe, jak rzadko".
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XXX.

Tylko mój ojciec nie przyby — dlaczego ?

Wiecie, mój ojciec wielkim by artyst —
Tragikiem pono... Niec\ go bogi strzeg!

Jam go nie widzia przenigdy... Ognist
Musia mie dusz, kiedy tak zapon

Ku mojej matce, co — praa chórzystom

Lich bielizn... Wiatr po nim powion,
Bez ladu znik, dzi pewnie ducha ju wyzion.

XXXI.

Lecz mniejsza o to! wiat pójdzie sw drog,
Tak samo pójdzie me opowiadanie:

»Arystokratka« nie kopna nog
Dziecka mioci, któremu posanie

W niewasnej izbie zgotoway losy...

»Trudno« — mawiaa — wrzuca pomst na nie:

Z nieba spadaj jak niebieskie rosy.

Lub grady, które z niwa daj czcze pokosy«.

xxxn.

Zreszt, trza wiedzie, e ich pastwo cae
Byo, jak kouch bez weny, jak futro,

Zarte przez mole, do szcztu zleniae.

Ja za przed sob wielkie miaem jutro

1 byem dla nich t cudown gbk,
Któr swym licznym wrogom wargi utr.

Co, dzikim bikom równi nie gobkom.
Rzucaj ich niedol na pastw swym zbkom...

XXXIII.

To jest w ten sposób mylaa nie ona,

Moja wybrana, lecz jej rodzicielka...

Ma Beatrycze, ku mnie rozpalona.

Bya tak czysta, jak ranna kropelka,

Kiedy na gwodzik rumiany upadnie;

Jasna jej mio i, jak morze, wielka,
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Gbin tych w s-obie nie skrywaa zdradnie.

Gdzie potwór samolubstwa niepodzielnie wadnie.

XXXIV.

Nie! W moje sieci wika j ten boy
Duch, co przenika wówczas moje serce:

Owo proroctwo o zocistej zorzy.

Majcej spyn na ziemi kobierce.

Bujnie rozkwitej pod mej myli wiewem;
Skra moich oczu znajdowaa w skierce

Jej ócz sw siostr... Byem dla niej drzewem
Z legendy, gdzie li kady dry czarownym piewem.

XXXV.

Draa naprzemian, naprzemian rumiece
Twarz jej zleway, gdym jej myl roztoczy,

Jako si ludzie przemienili w jece
Nizkiej obudy, odkd krok ich zboczy

Z dróg, które bytom nakrela Przyroda;

] e si przez to kres szczcia odroczy.
e szczcie ludziom rk wówczas poda.

Gdy stan si w swych czynach przejrzyci, jak woda.

XXXVI.

e to nastpi, gdy ród ludzki wszystek.

Idc za gosem Natury, precz rzuci

Ze siebie sztucznie przykrojony listek.

Bo nie to w czeku ch nieczyst cuci,

Co jest otwarte, ale to, co gaza

Zdradna osania, podzi rój zych chuci;

e grzech std pynie i wszelaka zmaza.

Szerzca si po wiecie, jak trdu zaraza.

XXXVII.

e tak gaz jest mdro czowieka.

Gdy nag mio stawia midzy zbrodnie

1 ksztat ludzkiego uczucia obleka

^ pat, z którym moe anioom wygodnie,
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Lecz nie nam, ze krwi i koci stworzeniom;

e trzeba inne zawieci pochodnie —
Niech przy ich blasku ludzie si nie leni,

Poznawa, e s ludmi, mio z prawd eni...

xxxvjn.

Onego czasu hellescy mdrcowie
T prawd duchem pochwycili szczytnym:

Z wód nieskalanych, rumiana, jak zdrowie,

Z wzrokiem, jak niebo wiosenne, bkitnym,
Rodzi si naga, czysta Afrodyta,

Symbol mioci, który by uchwytnym
Dla ludzkich renic, bogini, spowita

W ludzkiego urok ciaa; jako kwiat — kobieta!

XXXIX.

1 pokd Yenus dzierya swe bero.

Naokó bioder nieodziana szmatem.

Poty i mio równaa si z per.
Jak tonie czyst; w jej ródle, bogatem

W promie niebiaski, nie znalaze brudu:

Zbrodnia rozpusty owadna wiatem
Z chwil, gdy zastp miertelnego ludu

W Izydy tajemnicach pocz szuka cudu.

XL.

Taki tak! pamitam; gdym jej mówi o tem
Na naszych dugich przechadzkach, ród woni

Lipin rozkwitych i pod soca zotem;
ród k, gdzie owad w rozkosznej pogoni

Wzlatywa z kwiatka na kwiatek; ród kosów
yta, na pulchnej szumicego boni;

ród dwików pieni, pod sklepem niebiosów.

Rozbrzmiaych sodk nut przetysicznych gosów;

XL).

Gdym jej tumaczy, e te drzew konary
Ze pniem si wi przez mio; e zioa
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Stroj si w koron mnogobarwne czary

Rk mioci, co wian u ich czoa
Tchem swym spodzia i na nowych przyjcie

Koron wci nowy rzuca blask dokoa;
e zapodnione przez ni kosów kicie

Wydadz jutro ziarno, sypice rzsicie;

XLII.

e dla kobiety najwzniolejsz chwa,
Któr nam surm jerychosk gosi

] wielbi hymnem chaldejskim przystao,

Jest: zosta matk, w onie swojem nosi
Przyszych pokole yjce ogniwa;

] e tem chryzmem, którem trzeba zrosi

Zawizki bytów, winna by ta ywa
Krynica, co nie z ustaw, lecz z uczu wypywa;

XLIII.

Gdy moje sowa mieszay si z echem
Boru ciemnego; gdy majestatycznie

On mi wtórowa i wieym oddechem,

"Woni ywicy, sypa ustawicznie.

Niby kadzidem, na cze Wszechmacierzy,

Co ród swych podów, rozsianych przelicznie

Po anach wiata, (wiat u stóp jej ley)

Królowej samowadnej zote bero dziery:

XLIV.

Wówczas ród drogi moja Beatrycze

Nieraz stawaa i, jako lilie.

Niebieskie oczy topic w me oblicze.

Sw rk bia obja m szyj
1 na me usta, drce od tej witej

Skry, co si w gbi naszej duszy kryje.

Kada caunek — niemy, niepojty

W rozkoszy swej, z uczucia serdecznego wszczty.
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XLV.

A gdym jej wspomnia, e nawet ród tumów
Myl o dniu nowym swe odblaski ciska,

e szumi naksztat nieuchwytnych szumów
Drzew, co wyrosy nad brzegiem urwiska;

e matka moja, ta kobieta z gminu.

Nieraz mnie, dziecku, szeptaa, jak blizka

Jest ju godzina potnego czynu.

Co zmieni wiat — godzina szczcia i wawrzynu;

XLVI.

Jak si ruszaj gdzie uczeni ludzie.

Jak nawet ojciec, który by tragikiem

] filozofem i wszelkiej obudzie
Wytacza walk, o wszystkiem jzykiem

Prawi natchnionym, e przyjdzie niebawem
Dzie, gdzie nikt ostrem nie zrani przytykiem

Matki za — mio; i e wszystkiem prawem
Dla wiata bdzie serce, cho dzi tak jest krwawem:

XLVII.

Gdym jej to wspomnia, wnet szepna ku mnie,

e pragnie matce ucaowa rce;
A na me sowa, jako matka w trumnie

Lega ju dawno po przebytej mce,
Z ócz jej, widziaem, czysta za pocieka

1 usta zmilky, jakby niemowlce —
ja wam mówi, gdyby tylko rzeka,

W tej chwili bybym za ni poszed i do pieka!

XLVII].

1 ona za mn — tak! I ona, wierzcie.

Byaby za mn posza do ciemnoci

Hadu... 1 posza!... posza! Ha! rozgrzeszcie

Wy j z tej winy, co wród naszych koci.

Rozgrzanych ogniem poda, od razu

Rodzi si w penym rynsztunku, z mioci
5*
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Co
Rodzi si — ludzkiej, naksztat tego pazu,

z soca wiosennego powstaje rozkazu.

XLIX.

1 gów ta wina ma tysic, jak owy
Pód, wylgnity w starogreckiej bani...

W nas za zabrako mocy Heraklowej,

By wyj zwycisko z tej krwioerczej wani.

Która si wszcza z rozpdem ywioów,
A tak gwatownie, e — lamp zaganij,

Albo renice wykuj z ocznych doów.
To blask nie szybciej w zmroku przemieni si oów.

L.

Rami tej winy, elaziste rami.
Precz odepchno posta zbawicielki —

Chodnej rozwagi, która jedna amie
Zastp zych duchów i ich zakus wszelki...

Tak! nad rozwag, która w wntrzu mieci
Wszystk rozterk kojce kropelki.

Silniejszy grzech by, urodzony z treci

Uczucia, gdy je ciao dotykiem zbezczeci.

LI.

Moja Beatryks, ona, co rozwarte

Miaa te usta, kiedym z gbi swojej

Rozwija przed ni nowej wiary kart,

Naraz idei spenionej si boi:

Blada, sn martwa, jak maonka Lota,

Stanie przedemn, swe serce rozkroi,

W którem si bole, wstyd i skrucha miota,

] jknie: »twa nauka to grzech! grzech! nie cnota!...

LIL

»Tak! grzech!« powiada, »albowiem nie czuje

Odwagi w sobie, aby we wiat rzuci

Jasne spojrzenie... Wstyd si za ni snuje,

Widzi to dzi ju, gdzie tylko obróci
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Pragnie swe kroki... Wszyscy wokó ludzie

Nie poprzestan jej ywota kóci
Gono lub cicho, hodujc obudzie,

Tern sowem, co w ulicznym zrodzio si brudzie.

Lin.

»1 wiat ma suszno, gdy w powszechnym gosie

Dry echo boe... Tak j nauczono

Wierzy i w martwym upadn pokosie

Ci, którym inna myl wypeni ono...

Tak! dawn wiar, ongi przez me sowo.
Przez moje zdradne pokusy stumion.

Dzi wstyd w jej wntrzu rozbudzi na nowo,

Zapóno, aby tego nie opaci gow...

L1V.

))Nie ma ratunku!... wiat ma swoje luby,

Które Bóg nada, aby z pierworodnej

Oczyci winy — mio i od zguby

Uchroni czeka; Szatan, jak zwierz godny.

Kry, by zepchn go w przepa bezprawia...

lub nie ma wadzy po czynie, a zgodny

Gos ludu midzy publiczne nas stawia:

Cho pójdziem do otarza, dawny wstyd si wznawia...

«

LV.

Tak wic, widzicie, od razu stracia

Moja Beatryks poczucie zadania.

Od razu nizka owada ni sia.

Co na wyyny ludziom wej zabrania.

Na te wyyny, z których czowiek wzgard
Rzuca na przesd i, chcc panowania

wiata, ku niebu wznosi czoo twarde.

By chmury niem rozedrze, sw ciemnoci harde...

LVI.

A ja?... Przenigdy nie zapomn chwili,

W której si grzech mój narodzi miertelny —
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Rozbrat z m myl... Wszyscy, jacy byli

Syci ywota, tej jego bezczelnej

Zbrodni, lub bólem pooranej twarzy;

Ci, co ginli od trucizny zielnej,

Albo od jadów zwierzcych, lub wraej
Potgi metalicznej, która na mier parzy —

LVII.

W^szyscy ci biedni i ndzni, co w ziemi

Niepowiconej znaleli wytchnienie,

W grobie samotnym, zarosym marnemi
Trawy, przekltym, w niepamici cienie

Na wieki wieków rzuconym z prostaczej

Tumów pogardy: czy wiksze cierpienie

Czuli nademnie, gdy ona rozpaczy

Okrzykiem wjestem matk!« bole sw zaznaczy?!.

LVin.

Nie!... Ja wam mówi: odbiegy mnie zmysy!
Jakby pod wpywem szataskiej hypnozy.

Od razu wszystkie marzenia me prysy,

A na ich miejscu stan obraz grozy:

"W mej myli wielkiej, w apostolstwie mojem
Ujrzaem zbrodni wród wszetecznej pozy,

Rozpust w plsach z bezwstydnym Opojem,
Nierzdnic i pijanie otoczon rojem...

L1X.

1 zaciya nademn przewaga
Wzgldów, którymi walczy tum... 1 w uszach

Biy mi gromy, jaka haba naga

Moj Beatryks w swych obj katuszach

Bdzie trzymaa na zawsze; e wszyscy.

Co pozór cnoty maj w swoich duszach

A s, jak we i jaszczurki, lizcy,

Plwa bd i do nizin spycha, sami nizcy.
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LX.

] uwierzyem w krwawy wyrzut matki.

em nie prorokiem, ale kusicielem;

e jestem z gminu, a z gminu odpadki

Tylko wyj mog; e trujcem zielem

My, dzieci gminu, wijem si, zepsuci

W jdrach serc naszych, syccy weselem

] szczciem innych swe poziome chuci —
e trujem, w swym oddechu, jak duma, zatruci.

LXI.

e si wlizgnem chykiem do ich domu.

Jak pies skomlcy z zimna, by za ciepo

1 za ks chleba zgotowa im sromu
Straszn biesiad, która krew zakrzep

Rozburzy moe, albo ci wzburzon;
e jej renica bya wskro olep.

Gdy nie dostrzega od razu, i stron
Odemnie czart nie chodzi, lecz wnik w moje ono.

LX)1.

e w kadym dwiku mego sowa drao
Ohydne kamstwo; kamstwem wszystkie mary

O mej przyszoci, co si nigdy w ciao

Oblec nie moga, bo warunki wiary

W ni byy kamstwem... "W kadym moim ruchu

Fasz si koysa, a najwikszej kary

Ten fasz jest godzien w mych faszów acuchu,
Przez który zamieszkaem w Beatryczy duchu...

LX]]I.

Trzeba mnie byo odegna od progu,

Bo hab jest ju dla dobrej rodziny,

Jeli ndzarze, powstali z barogu,

Wród niej s gomi, pody ludzkiej winy.

Wytwory grzesznych poda... Có na to

Rzec, gdy je czowiek wemie za swe syny!
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Trzeba mie dusz w bezczelno bogat.
By znie wyrzuty zacnych — ze czci swojej strat!.

LXIV.

Tak! ja wam mówi, byem w takim stanie.

e mi si zdao, jako gmaci si wali.

Ponc, nademn: tu pada wizanie

Na grzbiet mój wty, gniecie go i pali,

Tam gruz si sypie na gow rozpieky,

A tu w pomieni gronej, cikiej fali

Wzrok utraciem, tu ju mier orzeky
Zarzewia, co mi w gardo gst law cieky...

LXV.

1 jem wierzy w prawida ascety.

Ma, co, ywot straciwszy na puszczy.

Przesta ju ludzkiej doznawa podniety.

Jak si kala ciao grzesznej tuszczy —
Ma, co gosi, e mio tak dugo

(witych wam ksiga t prawd wyuszczy)
Boskich promieni rozlewa si strug.

Dopóki nie zostanie materyi sug.

LXVI.

1 ponurego mdro filozofa.

Któr gardziem, wiadom celów ycia,

Wiedzc, e czowiek to Dantejska strofa.

Majca w sobie pocztek spowicia

Dalszych strof, naprzód pyncych bez koca —
Ov/ó ta mdro, co pragnie ubicia

Ludzkich pokole, zmienia mnie w goca
Swojego: tak! z jej wroga sta si jej obroca...

LXVII.

1 pod jej wpywem ja, niby z ziarna

Demonicznego, myl kiekowa we mnie,

Jak pieko wrzca i jak pieko czarna —
Myl, któr sumi pragnem daremnie:
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W jednej sekundzie ach! do tak potwornych
Wzrosa rozmiarów, e m dusz w ciemni,

Naksztat jesiennych pomroków wieczornych.

Zmienia: by je przedrze zbrako si odpornych...

LXV]]].

], korzystajc z rozpaczliwych wzrusze,
W jakie mnie swoj wprawia boleci

Biedna Beatryks, pocza w pokusze
Wika mnie sida: »Patrzaj! wszystk treci

Ludzkiego ycia to nico« — tak szepce.

Wci mi do ucha z sodycz niewieci,

Albo szczebiocc, jak dzieci w kolebce.

Lub cedzc sowa mdrca, co zakony depce.

LX]X.

))Sia Samsona to gar ndznych wosów...
Kulka z oowiu, kawa martwej stali,

Kropla rozczynu dostarczy pokosów
Ludzi, co oto po ywota fali

Pyn z potg pancerniczej odzi...

Czowieka — tak kusi mnie ów Szatan dalej —
"Przynosi z sob, gdy na wiat przychodzi,

T sabo, z której mier si wraz z wystpkiem rodzi. ..«

LXX.

mier i wystpek!... Boe I... Boe!... Boe!...

To dwie przyczyny niedoli czowieczej!

Zgnie je w zarodku kropla pynu moe...
Kropelka pynu spucze zo wszechrzeczy —

mier i wystpek! W obrbie przestworu

] czasu niebyt zawadnie — od cieczy.

Któr sam czowiek spragniony pomoru,
Wycisn z rolin bagnisk, albo z jagód boru...

LXXI.

] tajemnicz, wnet zapdzon burz.
Naraz stanem we wntrzu jej domu
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] rzekem do niej: wLudzie zbrodni su!
Przyszedem ciebie ratowa od sromu,

Zniszczy cho jeden wystpku zacztek —
Tak! tak! wystpku!... Dotychczas nikomu

Grzech nasz nieznany... Masz! pij!... Oto wrztek.

Co, palc, wsiknie w zbrodni, w jej najskrytszy ktek.

LXXII.

Tak! kusicielem byem... Tak! przyznaj:...

Ale czas jeszcze!« »A ty, suchaj, pani! —
Rzekem do matki — ))zbrodnia pozostaje

Zbrodni, cho czowiek ma wicenie dla niej

W swoich ustawach: maestwo, czy mio
To jeden grzech jest!... Tak! co dusz rani

1 co j strca na zbrodni pochyo,
To ta czca ciaa grzesznych dz opio...«

LXXI]].

1 potem naraz owada mn cisza;

Jaka ukryta chytro truciciela.

Podstp zodzieja, jaki spryt hoysza
Opiy dusz moj naksztat ziela.

Co si owija wokó pniów... Bagaem
O przebaczenie, jako ju wesela

Nie znajd odtd w mojem yciu caem —
A potem... e s rodki... znak tajemny daem...

LXX1V.

Lecz gdym z ócz matki, byszczcych niezdrowo,

Pozna, e nie trza byo mojej rady,

Wówczas sza dziki porwa mnie na nowo.

Z krzykiem: » zbrodni arki! trucicielki! gady!«

Nó pochwyciem, aby ostrze jego

Utopi w onie tych kobiet... Ssiady
Na krzyk si zbiegli i mnie, szalonego,

Wynieli... Ten, widzicie, ten by koniec zego...
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LXXV.

Tak! ten by koniec mej wielkiej mioci.
Co mi zabia wielk myl... A one?

W ich domu dzisiaj cze i honor goci;
Nikt o tem nie wie, e zbrodni splamione...

Beatryks moja — szczliwa, ma ma,
Co prost drog zdoby sobie on.

Drog do — lubu, tak, jak ka — ksia:
Ich prawda zwyciya! tak! i wci... zwycia...
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There was a Poet... Shelley. »Alastorn.

Wszytko sie dziwnie plecie

Na tym tu biednym wiecie,
A ktoby chcia rozumem wszytkiego dochodzi.
1 zginie, a nie bdzie umia w to ugodzi.

Jan TCpchanowski. »Pieni^<. (Jl. $).

i pomoga mu moda niewiasta,

^"^"»'
• • • . Sowacki. »Jlnhem((.

ci!&





I.

By pewien czowiek, co, »jak Dant za ycia « —
W dniach swej modoci — przeszed przez palce

»Katusze pieka«. Ze swego ukrycia,

Gdzie nigdy zote nie zajrzao soce,
Jakowy demon pdzi do rozbicia

-ód jego duszy poprzez fale wrzce
Namitnych szaów i de, niezwykych

Dla jestestw sabych i, jak atom, nikych.

11

Podniose cele, co, jak gwiazdy, pon
Na horyzoncie ludzkich usiowa

] niemiertelnej zasugi koron
Skronie tych wiecz, którzy, mimo knowa

Szataskich, czyste zachowali ono.
Zdolne do rajskich zud i rozkcszowa,

W dziwne w nim duch ów czy amalgam.a

Z tern, co jest nizkie i brudne, jak plama.

111.

Pycha i ludzi pogarda i dze
Zakosztowania trujcego pynu,

Gnuno, co zote zamyka wrzecidze

Owej wityni, w której otarz czynu

Pnie si gotycki, oto, jak pienidze

Zdrajcy Judasza, bdcego z gminu

KASPROWICZ. DZIEU V. 6
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Sug Mamonowych, chciay na Golgot
Odda w nim czeka ^awiajc cnot.

IV.

Chciay na zawsze — tak! bez zmartwychwstania

Jasnej nadziei przybi w nim do krzya
Ow pokor, agodn, jak ania,

A która przecie miertelnika zblia

Ku sferom bóstwa i gi si zabrania

Przed pysznym wiatem; paskiego onierza
Zapa, co nigdy w drodze si nie trudzi,

Chciay w nim zabi wraz z mioci ludzi.

V.

Nie byo chwili, by si w jego duszy.

Od lat najmodszych wychowanej w znoju,

Te dwie potgi, jak w pustynnej guszy
Dwie tygrysice, nie rway do boju.

Co najsilniejsze wntrza w niwecz kruszy

Ostrzem wysiku, obuchem rozstroju —
Nie byo chwili, aby w tej rozterce

Spoczo walk potargane serce.

V].

Daremnie pragn ukoje; zmczony
"W tej twardej drodze, jak Orestes, biczem

Krwawych Erynyj smagany, obrony

Szuka w ródlisku wiedzy tajemniczem.

Popod gwiadziste chodzi nieboskony.

Na ziemi pada z spakanem obliczem

1 pod razami tych siekcych batów

Usta przyciska do traw i do kwiatów.

VII.

Lecz blaski soca i gwiazdy i zorze,

wity poranne i tczowe wstgi
] zió zapachy i rosy, co w morze

Srebrne si cz, i uczone ksigi

k
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Nie potrafiy na spokoju oe
Rzuci szalonej demonów potgi,

Ormuzdowego nie miay zaklcia,

By w py rozproszy wrogie przedsiwzicia.

VIII.

Dan mu bya przez askawe bogi

Zdolno, nad wszystkie pontniejsza skarby.

e móg ywota nagie, ostre gogi
Przemienia w róe Poezyi i farby

Zlewa cudnemi py ten, co si nogi

Naszej uczepia; umia wtacza w karby

Kunsztownych zwrotek, penych wzniosej treci.

Nadmiar szarpicej mu dusz boleci.

IX.

"W^ic te i teraz, gdy mu wntrze toczy

Walka pierwiastków, zoonych w naturze

"Wszystkiego czeka, j bagalne oczy.

Jak zwierz, prowadze na rzeniczym sznurze.

Zwraca w t stron, gdzie poród przezroczy

Stref wymarzonych, w królewskiej purpurze,

Jako latarnia wród morskiej przystani,

wieci ta wielka, ta królewska Pani.

X.

Ale, o! zgrozo! w renicach Królowej

Przygas ten promie, co ongi wykrzesza —
Bywao — ar mu ze serca; lodowy

Smtek, jakiego nie zaznaa rzesza

Chodzcych doem, zwar jej usta; z gowy,
Zamiast warkoczy, tum si wów zwiesza,

Zczon na szyi w skamieniae guzy.

Jak u mitycznej, straszliwej Meduzy.

X].

Baga, zaklina, wi si, jak gadzina,

U stóp jej martwej postaci — daremnie!
6*
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W piersi z marmuru ycie si nie wszczyna,

Zbielae oko nie zmienia si w ciemnie

róde gbokici... Nadzieja jedyna,

W bolcej duszy ywiona tajemnie.

e w niej, w Poezyi, zbawcze znajdzie leki.

Razem z jej okiem zgasa sn na wieki...

Xli.

Nie! By nie moe! Jeszcze raz si rzuci.

Jako Pigmalion na jej ksztaty z gazu.

Ognia si jeszcze w tem onie docuci!

Wszak niepodobna, aby tak, od razu.

Miao ywotnej pozbawi si chuci,

Skutkiem Szatanów skrytego rozkazu,

To, co modziecz dusz wczoraj jeszcze

W silne wprawiao i rozkoszne dreszcze.

Xlii.

1, jak Pigmalion, ale z rozpustnika

Podliwoci, zrodzon z rozpaczy,

W objcia swoje zimny gaz zamyka,

Drcg do piersi spieka lin znaczy.

Pomidzy wargi przeciska jzyka
Koniec spalony; wzorem owych graczy.

Partnerów kart bijcych faszyw,
Coraz si bardziej pali nad — nieyw.

Xiv.

Patrzcie! zwyciy! zwyciy! zwyciy!...
Jak elektryczn poruszony si,

Ksztat si umarej do góry wypry
1 wzniós renic, niezwykle opia

Blaskiem. — fosforu: stopnia lód, co zwy
Usta, rozkwite peni ró, przemi

Wo wydajcych, i z pod zbów cieni

Znów, jak z pod skay, trysn strumie pieni.
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XV.

Lecz to nie byy te cudowne zwrotki,

Duchem agodnej iarmonii przejte,

Co goi rany; to nie zdrój by sodki,

Jasny i wiey, co zioa pomite
Podnosi znowu ku niebu i wiotki

Krzak zmienia w dbu konary niezgite

1 ziarna z twardej wydobywa ziemi.

By si pokrya kosy zocistemi.

XVI.

Nie! antytez bya pie ta nowa
Wszelakiej peni i wszelkiego ycia:

Zawida w rdzeni, zwtpieniem niezdrowa,

Tumi nadziej ju u jej spowicia.

Wiar tam spycia, gdzie przepa grobowa,

A znak mioci, który od rozbicia

Ochrania wszechwiat, w nienawi przemienia,

wieych wci ofiar dn i zniszczenia.

XV) 1

Zud i czczoci zowie te uczucia

1 te z uczucia zrodzone rozumy.

Które z sobkowskiej martwoty, z zepsucia

Gniazd pokalanych wyrywaj tumy,
By, mimo gazów, mimo cierniów kucia.

Pdziy przed si, wsuchane w poszumy
Prawdy, ukrytej w wszechwiata atomach.

Stawia gmach cnoty na wystpku zomach.

XVII].

I w tych zbrodniczych rozpoznawszy zgrzytach

Echo swej duszy, przeklnie dawne bóstwo,

e wie go jo nie po gwiezdnych szczytach.

Lecz po przepaciach, gdzie si gadów mnóstwo
Czoga oblenych, co nigdy w bkitach

Gów nie skpay, co swoje ubóstwo
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] sw pezliwo kryj przed obliczem

Niebios, sonecznym owieconych zniczem.

XIX.

1 znowu zmilknie, znów w bry kamienn
Zmieni si jego Królowa na skutek

Klncej Rozpaczy... Samotny, w bezdenn
Zatopion bole, pójdzie, jak wyrzutek.

Zdaa od swoich milcze, ducha w senn
Sie upowija; tylko czasem smutek.

Co wród apatyi nagle si odzywa.

Na ludzk ndz jk mu wydobywa.

XX.

Na ludzk ndz, nie t, co achmanem
Okrywa plecy od zimna czerwone.

Nie t, co wrzeszczy: circenses et panem!

1 podliwem patrzy okiem w stron.

Gdzie przy biesiedzie tul w sen, nad ranem.

Syci Lukulle gowy, uwieczone
W pomite róe, i nie t, co z godu
W krwi dla stóp nagich poszukuje brodu.

XXI.

Na ludzk ndz, t, co, w zió rozkwicie

Wielbic barw tcz, nie umie robaka

Dojrze, jak korze podgryza im skrycie

1 szkarat — króla zmienia w szmat — ebraka;
Na ludzk ndz, t, co w gadkiej pycie

Jasnych metali, lnicych niby jaka

Powierzchnia wody, rdzy nie widzi zbów,
Ani te próchna wród komórek dbów.

XXII.

Na ludzk ndz, t, której si zdaje.

e czowiekowi, gdy ulata myl
Tam, ku niebiosom, w te ogniste kraje.

Gdzie gwiazd miliony swe orbity krel,
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Gdzie soce ganie i gdzie soce wstaje,

Jakowe siy spraw poznanie przyl
1 e si z jego poczy ywotem
Szczcie, w poznaniu lnice prawdy zotem.

XX)I1.

Czasem zaszydzi z tyc\, co cic napoju

Zaczerpn z myli krynicy gbokiej,
1 tych, co, zawsze gotowi do boju,

Jako rycerze, zwracaj swe kroki

Tam, gdzie czyn spasza anioy spokoju;

1 tych wyszydza, co, wiedzc, e zwoki
Nie cierpi lata, jak motyle, skrztnie

Z ycia spijaj miód w pospiesznem ttnie.

XXIV.

A potem moc strasznej konsekwencyi

Do tego dojdzie myli rezultatu,

Który ma w sobie trujcej esencyi

Ilo dostatni, by ludzkiemu wiatu
Stawi idea gnunej impotencyi,

1 e brat wiadczy dobrodziejstwo bratu

Gdy niepewnemu ostr poda brzytw.
Potem sam ycia zakoczy gonitw.

XXV.

Bo czek jest na to, by — umar; e prosta

Rzecz to i zgoa docieka nie warta:

Jakkolwiek ludzie, gdy ich ycie chosta.

Dr, zamiast lekko puci je do czarta!

Jakkolwiek Manfred, Faust, Juan, Akosta

] najzwyklejszy miertelnik (uparta

Taka w nas dusza) dziwnym chc sposobem
Mie z ycia rozkosz, co nie trci — grobem.

XXVI.

] sam te nieraz w samotnych godzinach,

W^ których izdebk zamienia na cel.
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Kiedy tak duma o ndzy przyczynach,

Wyganiajcej ze wiata wesele,

Blizkim by winy, która w ludzkich winach

Stoi na przedzie: w swej duszy popiele

Czujc, e witych skier ju nie rozegnie.

Chcia pój ladami, którymi mier biegnie.

XXVII.

Ale we wntrzu jestestw, z losów woli

Zrodzonych na to, aeby do koca
Na scenie wiata w oznaczonej roli

"Wytrwa, ukryty mieci si obroca
Prawa natury, wadzca ludzkiej doli:

Elementarny pd ycia, jak soca
Blask, który na to rodzi si co rano.

By zioa rosy, lub by je — deptano!

XXVIII.

Wtedy to poszed midzy przyjacioy.

Midzy lekarze i midzy znachory:

Spojrzeniem, ruchem na los nie wesoy
Chcia z nich wydoby lekarstwo, na zmory

Ucisk gwatowny, co, jako jemioy

Kwiat pasoytny, wciskaa si w pory

Jego jestestwa, ssc najlepsze soki

1 powstrzymujc wszystkie ywsze kroki.

XXIX.

Jak owo dziecko-niemowl, co matce

Bole lub przestrach wyraa z pomoc
Nieokrelonych krzyków, lub jak w klatce

Czowiek, któremu sza pospn noc
Dusz ogarn, lub jak zwierz, w zasadce

Czujcy naraz, e mu si szamoc
Stopy, tak on si wobec nich zachowa,

Lecz wyranego nie wyrzeknie sowa.
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XXX.

Czasami mask przybiera bajazza,

mieje si, ciao w dziwne amie skrty.

Jakby mu adna nie tkna zaraza

Duszy nieszczsnej, jakby bój w nim wszczty
Odda zwycistwo w rce Oromaza,

Symbolu wiata, lub jakby go w pity
Kastratów pode askotao plemi
W^ród lepkich iurys, w rozkosznym iaremie.

XXXI.

Lecz przyjaciele oko mieli baczne.

Pozór spostrzegli w tem co on podawa
Za jasn prawd; widzieli opaczne

Linie, przy których prostoci obstawa,

1 na godziny, wesooci znaczne.

Rzekli: to wielki post, a nie karnawa.

A jeli gody, to szaleca gody,

Co ma kaue za kryniczne wody.

XXXII.

] nad tym bytem, co si w walce amie,

Jako z liciwia odarta odyga
Pod biczem wiatru; nad bytem, co znami

Widocznych cierpie na swych barkach dwiga,

A kadym ruchem, kadym rysem kamie,

Zdjta litoci wiernych druhów liga,

Z sów mu yczliwych tak rad splecie:

»Niech si zakocha! Zbawienie w kobiecie. ..«

XXXIII.

Jakto, gdy urok wiedzy niezbadany.

Który Hypatyom wlewa zdroje mstwa.
e te krwawice z rk wsteczników rany

Nie mogy odnie nad nimi zwycistwa,

A Galileom, zakutym w kajdany,

Wyrywa tryumf, a nie krzyk przeklestwa —
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Gdy dzi ten urok sta mu si przedmiotem
Szyderstw, kobieta ma- by prawdy zotem?

XXXIV.

Jakto? Przyroda, ta wspaniaa, wielka,

Codziennie nowe tworzca obrazy,

Ona, co sprawia, e jedna kropelka

Cay wiat kryje, ta matka ekstazy

Niewysowionej, piewców rodzicielka,

Atomy pyków zmieniajca w gazy,

M.niejsz- by miaa si w swym ogromie.

Ni jest w kobiecie, w tym jednym — atomie?

XXXV.

Jakto? wic dobro, ten pierwiastek boy.
Wlany nam w dusz przez Stwórc wszechrzeczy.

Przez wadc tego, co pod blaskiem zorzy.

Co pod oson promienistej pieczy

Soca si rodzi, nowe byty tworzy.

e si z podziwu wika rozum czeczy,

Samo ze siebie zego nie zwycia,
A ma zwyciy — suebnica wa?!

XXXVI.

Jakto? nad wszystko, co duci czysty spodzi
1 co si stao deniem szermierzy.

Hasem pokole, które szatan wodzi
Po ciemnyc\ jaracli, a które na wiey

Pragn wyj przestwór, gdzie si dzie narodzi.

Gdzie nago szczcia w caej peni ley,

Ala- by silniejszym ów symbol saboci.

Kobieta, wytwór Adamowej koci?!

XXXVII.

Ona co z raju wygnaa czowieka.

Pierworodnego grzechu praprzyczyna.

To Martwe Morze, przed którem ucieka

Ptak, by nie przysza na mierci godzina.
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Ona, gdy dusza w rozpacz si obleka,

Gdy j do ziemi bez litoci zgina

Ten za i dobra straszny pojedynek,

A/la- jej zgotowa raj i wypoczynek?!

xxxvn].

Grzechem jej mio i zgub, spodleniem

Ludzkiej natury, powizaniem skrzyde.

Gdy cic nas unie ponad ziemskim cieniem;

Klatk i kojcem, okiem nowych side,

Które zastawia Belzebub, ze dreniem
Patrzcy na to, jeeli z wdzide

Pieka duch ludzki wydosta si pragnie,

By nie uton w beznadziejnem bagnie...

XXXIX.

mia si; lecz rada przyjació ywiou
Rozptanego tajn miaa si...

Jak czek, co, poród jeziornego dou
Niechybn widzc dla siebie mogi,

Zielska si czepia, aby z niem pospou
Zgin, tak on te od bólu opie

Serce w miociach z niemym topi miechem,
Które — Rozpacz byy, albo — Grzechem...

XL.

] popad cay w zdrtwienie; duch jego

Sta si granicznym supem midzy zbrodni,

A midzy cnot, midzy drog zego,

A drog dobra, lecz straci przewodni
wiadomo dawn, co dobre, a czego

Tyka nie wolno, bo jest ze... By kodni,
Pniem wpó przecitym, domi zabójczemi.

Wraz z korzeniami, wyrwanym ze ziemi.

XLI.

Poprzesta walczy, aby zwycistw szal

Na stron dobra przechyli... renic
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Szklan i zimn nie widzia ju wcale.

Gdzie zmrok si kbi, a gdzie blaski wiec;
Pyn bez wiosa, rzucony na fale.

Jak kawa drzewa!... Podobien dziedzicom

Chorób, zrodzonych z rozpusty ojcowskiej.

Przesta ju gosk odrónia od goski.

XLII.

A oto naraz — uyczcie psaterzy,

Wszystkie muzyczne dajcie instrumenta.

Harf i cymba, niechaj w nie uderzy,

Miriam boska, tryumfem przejta.

Gdy wróg pognbion u jej stopy ley;
Niech z ust Dawida pie popynie wita.

Bo oto naraz — o przedziwne dziwy! —
Ody na nowo ten, co by nieywy...

XL)I1.

Bo oto naraz, jakby od zachodu —
Od brzegów morskich, w sierpniow spiekot

Spyny z wiatrem nike pyki lodu

], niewidzialne dla oczu, ochot
Wlay widoczn w yy tych, co z godu

1 ze zmczenia upadli, robot
Pozostawiwszy w pó niedpkoczon,
wiey prd ycia przebieg jego ono...

XLIV.

Wród jego poj, powikanych, sprzecznych.

Tczowa naraz zabysa harmonia,

Spójnia, zoona z promieni przedwiecznych,

Którym jest obc pospna agonia,

Spójnia, co wzem sojuszów bezpiecznych

czy nas z bóstwem, niemiertelne bonia
Otwierajca dla tumów miertelnych.

Sabych w szermierzy zmieniajca dzielnych.
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XLV.

Pierwiastek dobra wzrós w nim do rozmiarów,

Wypeniajcych cae jego wntrze,
] swym ogromem i potg czarów

Przygniót, olepi, coraz to gortsze
Sypic skry w koo, si za, e w parów,

Z którego duszy zapdy najwitsze
Trudno ju wiza, stoczya si, zgoa
Jak szatan, strcon oszczepem anioa.

XLVI.

Czystym si uczu, bo obmyty chrzstem
Nadziei, wiary i wielkiej mioci;

Z dum zawoa: Oto znowu jestem!

Oto duch boy znowu we mnie goci
1 znów mnie wiedzie skrzyde swych szelestem

W rodek gotyckiej wityni ludzkoci.

Bym na otarzu jej pragnie, jej bojów,

Skada ofiar z wasnych trosk i znojów.

XLVII.

Apokalipsy wiat przed jego okiem
Wnet si roztoczy, jasny, peen cudów,

O jakich przedtem nie marzy, natokiem
Szaów zgnbiony: acuch, skuty z trudów.

Zmieni si w wieniec i koem szerokiem

Otoczy wszystkich; wród najsabszych ludów
Pyna siy zbawiajcej rzeka.

Co do potnych czynów pcha czowieka.

XLVII).

Z pieni na ustach — bo i ta, w modzieczej
Krasie, grobowej usza z nim zatracie,

Wonna, jak kwiat ten, który lipy wieczy.
Sodka, jak miód ten, co mieszka w tym kwiacie

Silna, jak napój, gdy ten miód rozcieczy
Grzybek fermentu, — poszed, w majestacie
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Potnej woli, gosi bez wytchnienia

Nauk czynu, haso odrodzenia.

XLIX.

Szed z apostoa boego pokor.
Lecz i z odwag Paskiego wysaca.

adn nie wstrzyman przeciwiestw zapor.

Jak Dant, w sam rodek piekielnego taca.

Szed krzepi ciao, wzmacnia dusz chor,

Rozprasza zmroki blaskami kagaca.

Szed poród cierni, lodów, wrogiej zgrai,

A z nim sza razem wierna Ellenai.

L.

Tak! Ellenai!... Argument rozumu
aden nie starczy, by przyczyny zbada,

Dlaczego czowiek, który poród tumu
Stworze, królewskiem umie berem wada.

Nieraz zaleny jest od tego szumu

Wiatru, co powia. Bóg wie skd, e lada-.

Pyek na drodze, lotny i bez treci.

Cay los jego w swojem onie mieci.

LI.

Na mier by skazan... Szafot ju gotowy
Pi si ku niebu, ze skazaca sznurem

Kroczy ku niemu, nie podnoszc gowy.
Albowiem sta si apatyi marmurem...

A oto jemu, co rzuca wowy
Jad na kobiet w zuchwalstwie ponurem.

Szaman — przypadek w ostatniej godzinie

wit w kobiecie przywiód wybawczyni.

LII.

A bya yw inkamacy Ciszy,

Co w jeden rodek skupia wadze ducha;

Uosobieniem Mioci, co syszy

Jk najtajniejszy w wntrzach ludzi; gucha



AMOR VIN'CENS 95

Na rozszalj.y prd wiata, haszyszy

Jego nie dna; cnej Pokory druha,

"W^ylaniem serca bya. Powiceniem
] dni, co id, jasnem Zrozumieniem.

LI]].

Nie wiedzc wcaJe, w któr stron zda
Niby automat, nakrcony rk

Losu, co ludzkie jestestwa okra.
Stajc si dla nich radoci lub mk.

Co im zdejmuje juki lub obcia
Wikszym ciarem, biega nie z piosenk

K'niemu, lecz z smutkiem, nie po zió kobierru.

Lecz po krzemieniach, z tragedy w sercu.

L]V.

Duch jej, jak jego, spragniony oparcia.

Sfer szukajcy swym sferom pokrewnych.
By jak w przestworach luny dwik, zamarcia

Blizki i wtedy dopiero wród piewnych
Rozbrzmiewajcy melodyj, gdy z starcia

Bytów niebieskich, blaskami ulewnych —
Z róda wspólnego — drugi dwik zrodzony
Z nim si poczy wród gwiadzistej strony.

LV.

Ellenai! Ellenai! ten drugi

Byt, co przez ciebie unikn szafotu

1 znowu wzniós si na wietlane smugi,

By tam sonego nie oszczdza potu

Dla wielkiej myli, aby tam, gdzie pugi
Skrztnych oraczy, mimo kltw, chichotu.

Pr w twardej glebie, nie by z nich ostatni.

Tak ci, jak pajk, nie puci z swej matni.

LV].

O Ellenai! uczu on, e w wielkiej

Duchów wdrówce, ongi, przed wiekami.
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Nim py w chaosie ziemi, a kropelki

Nike morskiemi stay si falami.

Duch dobra, dan mu z woli Rodzicielki,

Z rk Praharmonii, wadncej bytami,

Lwi cz sw zgubi, aby y, jak w grobie,

Pokd jej dzisiaj nie odnalaz — w tobie!...
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PORANKU.

Rozwiay si twoje wosy
Zote wosy twoje,

Jak jutrznianne

Blaski ranne

Tak ci si rozwiay...

Jak ta zorza,

Kiedy, ioa,
Wzejdzie na niebiosy.

By po kach i po lasach

Rozbudzi hejnay.

By rozdwiczy jasne zdroje

W pieni tajemnicze.

Które sysz tylko dusze

Z poród dusz wybrane.

Tak dziewicze

Twe oblicze,

W modoci skpane.
Przyobleko si w purpur
1 ponure
Moje wntrze.
Zatopione w twoich krasach.

Co od dni letnich zdaj si gortsze.
Rozjaniwszy radoci promieniem.
Nastroio je w weselny

Hymn...



JAN KASPROWICZ

miertelny,

W nieszczliwych tumie
Wychowany czowiek.

Kroczcy przez gusz
Ciemnego ywota
] nie wierzcy, by dla jego powiek.

Przywykych tylko do nocy.

Mogo zabysn soce
W swej wielkiej mocy,
Albo jutrznia zota
'W swym sodkim wdziku.
Czy umie
Przyj bez lku
To co jest przeczeniem

Dotychczasowego bytu?

Czyli to szczcie, co pynie
Z twojej postaci,

Do wcielonego podobnej zachwytu.

Nie jest t hojn wieczerz.

Skpan w winie

1 w wyszukane owoce bogat,
Któr stracecom w godzinie.

Nim sprawiedliwo wymierz,
Podaj prawa obroc.
Litociwi kaci,

By koniec jeszcze by krwawszy?

Czy si promienn szat
Ten straszny odzia kociotrup, nabrawszy

wieego ciaa.

Aby omami — wbrew fantazyi mniszej —

,

e wypoczynek wród jego ucisków
Nie jest rozkadem, lecz yciem
W rozkosznej ciszy.

Na ciepem onie
Której z niebianek?
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Z zocistych bysków
Wos ten uwity, co- okala skronie,

Twarz, co si ku mnie podaa.
Kwitnca kwieciem

Jedwabnych ró.
Nie jest-li jedn z zud, które przedemn
Wymarzy ondyn kochanek,

Shelley, niebiaski poeta.

By wnet w pocigu za niemi,

jyiogi znale ciemn
ród gbin mórz?

Twoje wosy si rozwiay — ja domi drcemi
Sigam po nie: rzeczywisto, a nie snów podnieta!

Sigam po nie i do wargi póotwartej tul
1 nie pytam ju, co bdzie! pieszcz i cauj
Twoje zote, jasne wosy,
Co si tak rozwiay.

Jak jutrznianne

Blaski ranne,

Kiedy wit wspaniay,

Operlony mgami rosy.

Promienist tkank snuje

Dla ziemi zbudzonej.

Dla szczliwej, wieej ziemi

Polubn koszul...

Zrumieniy si twe lica.

Twoje lica mleczne

ród korony
Zotych wosów tak si zrumieniy.

Jak ta zorza,

Kiedy, hoa,
W peni rajskiej siy

Na niebiesiech zajanieje

] rozleje

Czar na kwiaty, drzewa.

Na jezioro, które piewa
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Gosem stujzycznym
Melodye odwieczne

1 do fali

Smugi z dalJ

Przyciga olbrzymie,

Bkitów kobierce,

Szafirowe,

W promienisto
Przystrojone nieba...

Szczcia byskawica

Przenikna elektrycznym

Prdem moje serce.

Usta szepc twoje imi —
Wznosz gow, nie jak lepiec, co si drogi boi,

Lecz pewnego wiadom celu,

1 w weselu

Rozpienionej duszy mojej.

Której nic nie trzeba,

Obejmuj ci w ramiona!

Obejmuj w ramion kleszcze,

A mi serce kona.

Twoj posta wiotk!
Obejmuj
1 cauj
Jak ta zorza,

Kiedy, hoa,
Wzejdzie na niebiosy

1 wiatu przywieca...

Jeszcze, jeszcze i wci jeszcze

Tul, pieszcz

Twoj warg sodk!
Tul, pieszcz i cauj twoje jasne wosy.
Co naokó biaej skroni tak ci si rozwiay.

Jak jutrznianne

Blaski ranne.

Jak ten wit wspaniay!...
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W wielkiej wityni Przyrody, pod niebios

Jasnem sklepieniem, w zielonym

Lesie, wyrosym na agodnem wzgórzu.

Przy drzew poszumie zawarem z ni luby...

Czerwone soce, wtargnwszy przez gst
Tkanin lici do gbiny boru,

Kado si swojem promienistem ciaem
Na wie traw okrytej polanie,

Albo ukradkiem caowao kody
Omszaych buków i klonów... Kropelki

Srebrzystej rosy, sn jeszcze od rana.

Lniy si w miejscach, gdzie wieczyste, wida.
Panuj cienie — na pochyych stokach

Doów, toncych w paprociach, ród starych

Pniów, z wilgotnego ulepionych próchna.

Z pomidzy trawy wychylay gówki
Biae stokrotki i niebieskie dzwonki.

Do symbolicznych podobne kielichów,

Mieszczcych na dnie tajemne sodycze
Dla dusz, co, z ziemi rozerwawszy wze.
Pn si ku niebu, skd wziy pocztek.
Smuke storczyki, by jacy rycerze

Z lilipuciego królestwa, na pastwo
Zió zmienionego, wznosiy do góry



104 JAN KASPROWICZ

Dumne szyszaki, bkitnemi barwy
Pomalowane, a gminny biedrzeniec,

Czujcy swoj przewag, w poblizkich

Skryty zarolach, urga ich pysze.

Obok cieynki, wiodcej do serca

Starego lasu, zociy si mlecze

Krgiem szerokim, a spór z niemi wiody
atom miejsca jaskry i srebrniki,

Przytulajce aksamitne piersi

Do ciepej ziemi. Z poród wonnej trawy

1 mchów jedwabnych poziomka wstydliw
Skro wychylaa, lub dziewiczo pikna,

Okiem brutalnych przechodniów zapewne
Niedostrzeona, z swych siostrzyc ostatnia,

Wida, konwalia, a od skraju lasu

Say swój zapach krzaki tomentozy.

Na mchach siedlimy, milczcy oboje...

Ona, na ono opuciwszy rce,
Kwiat jaki w palcach trzymaa, zrywajc
Z biaej korony listek po listeczku.

Jak szczypty pierza mikkiego, lub niegu
Alalekie patki, wiony pod moje

Stopy te ycia zamanego szcztki...

Powieki miaa spuszczone. Od czasu

Tylko do czasu, kiedy nad gowami
Natrtna osa, wyrwawszy si z gniazda,

Skrytego w ziemi, kry rozpocza,
Brzczc, jak echo rozbitego dzwonka,

Podniosa w gór renic, podobn
Do niezabudki, na której pozosta
lad mgy porannej, albo lad kropelki

Ddu wiosennego. Wtedy mimo woli,

A moe z wol wewntrznego pdu,
Uwizionego gdzie w najgbszej toni

Dziewiczej duszy, by koral w przepaciach

Oceanowych, wzrok jej byskawicznie
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Spotka si z mojem spojrzeniem i naraz

iLy^y rumieniec, jakby wstyd j bvo
M.yli tajemnej, zakwitn na twarzy,

Opadej znowu na piersi. 1 rce
Poczy znowu obrywa listeczki

Z zió, rozrzuconych na onie... Z wstydliwej.

Sodkiej bezwadzy wyrywa na chwil
Schylon posta nagy chrzst w konarach

BlizkJego drzewa, na które brunatna.

Zwinna skoczya wiewiórka, lub szelest

Przemykajcej asiczki, lub jaszczur,

Gdy si po trawie u jej stóp przewin.
Czasem na do jej upada biedronka.

Lub wpezn owad zielonawo-zoty.

Zrodzony w trawie, wychowany w socu.
»Boisz si?« szepn. Drgna, a jej oko

Jeszcze si gbiej pod rzsy schowao.
Pod dugie, gste, pod te ciemne rzsy,

Pokrywajce tajemnice duszy,

Niby zasona, co ongi, przez wieki.

Skrywaa w Sais wity obraz bóstwa.

Oniemielony byem jej milczeniem.

A przecie w lad jej spieszyem, by oto.

Zdaa od zgieków i od targów wiata,

Rzec jej w tej ciszy uroczego lasu.

e cho na ycia przypadkowych drogach

Spotkalimy si, jak si spotykaj

Przez wiatr odcite z rónych pniów gazie,

AAamy w swem wntrzu co, co ju na wieki

Zczy nas winno. Lecz znowu, jak nieraz.

Oniemielony byem jej milczeniem.

] wtpliwoci, jak rój modych wów.
Które podnosz nad krawdzie gniazda

Swe drobne gowy, powstaway we mnie:

Czy znam jej wntrze i czy jest w niem kcik.

Który na wyraz czarodziejski » kocham

«
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Wyronie dla mnie w wityni, jak owe
Z ludowej bani kocioy, co w pewnych
Chwilach umiej zmieni si z malekiej.

Prostej kaplicy w wspaniae katedry

O strzelajcych ku niebiosom wieach,

dachach, zotem pokrytych, o nawach,

Przepenych ducha boego!... Nie pierwszy

Raz to pragnem wyrzuci z gbiny
Duszy ten kamie, co leg mi ciarem
Na dniu dzisiejszym i na snach Przyszoci,

Na wymarzonych wszystkich jej nadziejach.

Nie po raz pierwszy chciaem do jej schwyci

1, przycisnwszy j do ust, zapyta

Jej oczu jasnych i jej warg rumianych.

Czy maj dla mnie odpowied, mogc
"W ciemne kruganki mojego ywota
Wla strug wiata. O, nie raz jedyny

Byem ju blizki tej chwili, by, rce
Majc na piersiach i z grzbietem skulonym.

Jak przebaczenia i witej pociechy

dliwy grzesznik, jednym tchem jej wyzna.
Jaki huragan szala poród drogi.

Któr dotychczas kroczyem! Jak w oczy

Sypa mi kurzu tumany, e rycho
renica moja stracia wraliwo
Na wielki urok promieni sonecznych

1 e jej byo najlepiej ród nocy!

Jak owa burza, wszczta przez ze duchy.

Które w mem wasnem zamieszkay wntrzu.

Nietoperzowe roztaczaa skrzyda

1, niby pyek, na bagna mnie niosa

1 jak z rosncych tame jadowitych

Cykut straszliwy-m wyciska eliksir.

Aby nim zatru niejedn niewinn

Dusz! Nie pierwszy by to raz, em pragn
Do stóp jej upa i, podniósszy gow
Ku jej renicom, zawoa: ))Ty wadz
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Posiadasz w sobie, dan ci przez siy,

Zmysom czowieka nieznane, lecz w skutkach

Bogosawionych widoczne, e moesz
Ju nie wyrazem, lecz ruchem, spojrzeniem.

Jak czarodziejskiem zaklciem, z grzesznika

Twardej powoki, by z ciemnej jaskini,

Nowego ducha wydoby, wiatoci
"Wszystkich strzelistych cnót promienicego!

To, co w nim byo dawniej potpieniem,

Przez ciebie bdzie zbawiajc ask!
Betezd jeste« — tak nieraz mylaem
Zwróci si ku niej — , »t ewangeliczn

Sadzawk jeste, której wite zdroje

Trd obmyway z nieczystych! Czem wszystkie

Przewiny chmurnej przeszoci, gdy dzisiaj

Zabynie nad ni siedmiobarwna tcza.

Uwita z bysków twojej czystej duszy !«

To znów, gdym spojrza w jej bkitne oczy,

Do lustrzanego jeziora podobne,

W którem odbija si gbia i ogrom
Niezmierzonego widnokrgu niebios,

Kiedy przedemn lekki wietrzyk rozwia

Jej wos jedwabny, igrajcy w socu
Poyskiem zota; gdym patrza na kibi.

Smuk, jak moda brzezina; gdy wzrok mój

Spocz na szyi abdziej, biaoci
Odurzajcej, lub na krgych piersiach,

Ksztat swój znaczcych dwiema wiata plamy

Na ciemnej sukni; gdym spojrza na drobn
Stop, przypadkiem lekko wysunit.
Krew we mnie wrzaa! Sardanapalowej

Uczty pomienne migay obrazy!

Jak gibk ga gi j w swych uciskach!

Pokry jej posta tysicem caunków,
Aby jej krwawe wystpiy smugi,

Aby omdlaa w pieszczotach! Zapachem
wieego ciaa wabion, z legowiska,
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Jak noc ciemnego, dziki zwierz si skrada,

Aby si rzuci na sabsz ofiar.

Szczkajcymi od chciwoci kami
Przegry jej gardo, wypi pyn gorcy
Z tyci y sinawych, co zdradliw siatk

Pokryy skór, alabastrem lnic.
Potem, pijany rozkosz, zatoczy
Krgi miertelne i zgin na zawsze

Gdzie w niewidzialnej przepaci...

Lecz rycho
^C^^styd jaki straszny poera me lice.

Czerwienic nawet powieki. Pochylon

Stawaem przy niej, jak ów pies obity,

A wierny panu swojemu! Nie mogem
Opdzi myli, która, jak zowieszczy

Ptak, mego serca dotykaa skrzydem
Piekielnie czarnem, szeleszczc, e ona

agodnym wzrokiem wnikna w najskrytsz

To mego wntrza, spostrzega w niem — zbrodni

] za t zbrodni czuje bezgraniczn.

Bezdenn lito!... 1 ju nie marzyem.
Aby jej rk zapuka do wrótni

Utraconego Edenu, lecz, chodnym
Przejty dreszczem, pragncy »po yciu,

Przepenem bdów i mczar, wypocz
"W zimnej mogile«, chciaem jej wyrazi
Owo yczenie pieniarza, aeby
Nie jak kochanka, oddana mi ongi

Ciaem i dusz, lecz ))jak gobica.

Jak wielki anio miosierdzia, przysza
Na grób, usypan z cikiej, twardej ziemi,

] kilka wieych rzucia na kwiatów«.

Na mchach milczcy siedzielimy razem...

Od brzegów lasu, przez wyrb szeroki.

Od pól rozlegych, falujcych wieo
"Wykoszonemi zboami, skpanych
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W aromatycznej kpieli rzepików,

Osianych puchem zocistym, przypyn
Wiztr zjeniwiay ku naszej polanie.

] naprzód cicho ruszyy si trawy;

Storczyki, wnet si zbudziwszy z zadumy.
Chwiay hemami; gia si konwalia

1 li poziomki mchy rozpocz gaska;
Biedrzeniec skronie ociera o twarde

Gazie dzikiej krzewiny; paprocie

Strzsny resztki brylantowej rosy;

Jaskier swe lica odwraca od soca.
Gi je do kolan, to je znów podnosi,

Jak zadsany; nawet mlecz i srebrnik

] gwiazdkowata stokro, cho si zdaj
Niby przypite z odyk i liciem

1 razem z kwieciem do ziem.i, zadrgny...
] krzaki gogów, wyrose na miedzy.

Która oddziela bór od plennej niwy,

Jy tu owdzie rozrzuca przestae,

Bladoróowe patki z swej korony.

Powoli wiew si przedar ku wierzchokom
] jedno drzewo zaczo drugiemu

Podawa dziwne akordy prastarej,

Utraconego Raju tajemniczem echem
Bdcej pieni, ze sów uoonej,
Co pozostay z jzyka prawiata.

Ludziom dzisiejszym nieuchwytne dwiki.
Lecz zrozumiae dla duszy poety...

Szum wszcz si w klonie, w którego okolu

Spoczywalimy: zaszeleci starzec

] urwa naraz, jak gdyby w faszyw
Uderzy strun, potem znów potrci
W lutni runiczn i gosem stumionym

J wypiewywa przedwieczne rapsody...

Ton pochwycia lipa, naladujc
Pomruki górskich potoków, a za ni
W trop pospieszyli inni towarzysze.

09
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Od wieków jednem ogrzewani wiatem
1 jedne burze znoszcy: jawory,

Buki i graby, a nawet gromada
Zbkanych wierków, które oblepiy

Pasoytnicze, niby ple, jestestwa.

Patrzc na klony i na graby stare.

Na rozoyste jawory i buki.

Na lip wonn i na wierki siwe.

Moge z pocztku odróni dokadnie,

Które z nich szumi, a które szeleszcz.

Które z nich szemrz, lub szepc, lub mrucz.
Ze zamknitemi wsuchany oczyma
W te rónorodne akordy, sdziby,
e gdzie tam w sferach, do których w niezwykych
Snach ulatuje uwiziony w glinie

Ziemskiego bytu, lecz na chwil z wizów
Wyswobodzony duch ludzki, narzdzia

Stroj muzyczne jacy mistrze tonów,

ród gwiazd zrodzeni, i e na ten padó
Przypezy echa ich dwików. Niebawem
Ten szum i szelest, szmer i szept i pomruk
Zla si w harmonii przepen melody.
Gucho pync nad naszemi gowy.
Jakby tam w górze daleko, daleko.

Olbrzymie morze toczyo powoli

Cikie swe fale...

Milczcy oboje

Spoczywalimy poród mchów... Las szumia,

A szumy jego wnikay powoli

W wszystkie me yy. Krwi mej kady atom

Zdawa si zmienia w milionow czstk
Jakiej symfonii i zlewa si razem

Z szumem, z szelestem, z pomrukiem i szeptem

Drzew, konarami chwiejcych nademn.
] tajemnicze przejy mi dreszcze...

1 wnet uczuem, e szumice drzewa
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Nie nad m gow tak szumi, lecz we mnie.

1 zdao mi si, e powoli trac.

Jedne za drug, cechy czowieczestwa...

Chciaem si broni... Napróno! Od wadz tych,

Które si gnied w mózgu — nie! w ramionach,

We wypronych do oporu piersiach,

Bya silniejsz potga, idca
Z onych wierzchoków i ca m posta
Ogarniajca sw dziwn muzyk.
Sodk, a straszn... Doznaem wraenia.

em si przedzierzgn w jeden z tych jaworów,

Buków czy klonów lub wierków, a potem.

e ci liciami naodziani boru

Tego mieszkance zroli si w olbrzymie

Jakie pradrzewo, rozparli t nik
Uwi cielesn, która ju nie gniota,

1 m prawdziw stali si istot.

Nie umiem dzisiaj powiedzie, jak dugo
Trwa stan niezwyky: by moe, sekund
"Wedug oblicze chodnego rozumu —
Mnie si zdawao, e bezmiar wiecznoci

Wypeniam swymi konary... Powoli

Ludzkiego bytu wracaa wiadomo;
Powoli-m zacz uczuwa ten ciar
Znikomej gliny, z której ulepiono

Ten grzbiet, te stopy, te nasze ramiona...

Powoli-m zacz ludzkiemi oczyma
Rozrónia klony i buki i wierki.

Lecz duch, wykpan przed chwil w przedwiecznych

Falach, nie umia otrzsn od razu

Wszystkich kropelek, co na jego skrzydach

Zostay z owej kpieli, tajemnie

Lnic si blaskami nieznanych dzi pere...

W jaki si dziwny jy amalgamat

Zlewa dwa stany: dawna, dawna przeszo
1 teraniejszo... Obrazy przedemn,
Bytem, odzianym cik, ludzk glin,



1 12 JAN KASPROWICZ

Zaczy wstawa z niedzisiejszej doby,

A jednak w ywem do niej podobiestwie.

Jakby nie byo midzy tem, co przeszo,

A tem, co dzi jest, najmniejszej rónicy.

Zdawao mi si, e ja to przed wieki

Z lici bukowych uplotem odzienie.

Aeby nakry sw nago wystpn,
1 e mnie wygna pomienistym mieczem

Boy archanio za bramy Ogrodu,

1 e w tym szumie ciga mnie wspomnienie

Pobytu w raju... 1 wszystkie mczarnie,

] wszystkie trudy, jakie przeby Adam,
Syn ziemi, walczc z dzikimi potwory.

Które mu tward tamoway drog.
Gdy ku wschodowi poda, ku socu.
Dawcy wiatoci, ciepa i owoców —
"Wszystkie te jego ciary mnie gnioty...

Olize we, co z sykiem owija
Nie przestaway swem cielskiem mych kolan

1 moich piersi i szyi wygitej,

Wilgnemi dy a do warg sigajc.

Zdzieraem rk, drc od zmczenia.

1 na mej doni uczuem pcherze
Od wyryv/ania chwastów i korzeni

1 od amania konarów, by sobie

Przez niedostpn gstwin, okryt
Czarnymi zmroki, utorowa wyjcie
Na an wietlany. 1 ze skroni bladej

Jem ociera zimny not, co spywa
Hojnym strumieniem, kiedym ja, praczowiek,

Adam, syn ziemi, rozbija rydlic

Grudy kamienne, albo ora pugiem
Twarde opoki, aby z nich wydoby
Czarny ks chleba...

] potem mi byo,
Jakbym Kaina pitno mia na czole.
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Bo bez spokoju d i spoczynku,

Sam nie wiem, dokd — moe, aby zabi
Wspomnienie zbrodni, której nie speniem,
A któr przecie — tak mi si zdawao —
Umiabym speni, czy te, aby znale
Nieznane szczcie w ziemi Nod, na wschodzie
Od wrót edeskich... 1 jem wyrzuca
Zowrogim losom, e mi sn zabray
Prawo do niego — do owego szczcia,
Które powinno by udziaem czeka.

Jeeli moe by udziaem kwiatu —
Tego biedrzeca, co z zaroli szydzi

Z mojego losu, tych niebieskich dzwonków,
Na dnie kielicha cichego kryjcych
Miód dla — owadu, i tych mleczów zotych
1 tych nieznacznych srebrników

1 tych stokrotek i tej róy dzikiej.

Co mnie odurza sw woni...

Las szumia,

A ponad jego wierzchokami soce,
Dosigszy swego zenitu, rozlao

Nagle zocistych blasków wielkie morze.

Dwiczce razem ze szumicym lasem.

Rozgrana jasno, spywajc z jaworów.

Buków i klonów, owiona dusz
Ciepem promiennej melodyi, rozkosznej.

Pobudzajcej do jakiego ycia.

Penego aru i wielkiej radoci.

Uczuem naraz, e te krwawe bole.

Co przed minut gryzy tak straszliwie

Ale grzeszne wntrze, stay si ju mitem,

1 e nie byem wygnacem z Edenu,

Ale dopiero w tej chwili, oczyszczon

Z wszystkich przewinie burzliwej przeszoci

Jak nieznan mi si, a jednak

Jakgdyby znan od dawna, stanem
KASPROWICZ C;>ElA V.
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U bramy Raju, który y dotychczas

Jedynie w moich snach i podaniach.
Doznaem naraz uczucia, jak czowiek,

Gdy si pobonie zblia do otarza,

Na którym Paski mieci si sakrament.

Skryty w misternem cyboryum. Naokó
Jakiej witoci draa atmosfera.

1 ducha mego pochwycia naraz

Wielka tsknota, aeby na barkach.

Jak legendowy Oferus, wiat jaki

Przenie przez morze nieznanych przestrzeni.

1 tak, jak czowiek nagle przebudzony,

Ku niej, siedzcej na mchów aksamitnych

Mikkiej pocieli, zwróciem swe oczy:

Ucielenieniem wieszczego natchnienia

Wydaa mi si, wsuchana w ten poszum
Starego boru. Naokoo gowy.
Wzniesionej w gór, lekki wiew przewiewa.
Igrajc wosem, rozwianym, by sypkie

Wókna drogiego jedwabiu, byszczcym
W promieniach soca poyskami zota
Rozpylonego. W wilgotnym bkicie
Rozwartych renic, a wlepionych we mnie,

Jak oczy ani, lni agodny ogie
Elektrycznego wiatoci pomienia,

Uwizionego gdzie na dnie gbokiej,
Niebieskiej, czystej, jako kryszta, wody.
Twarz jej oblewa rumieniec, a usta

Nawpó otwarte, oprawione w koral.

Dray, by lekko wywinite patki

W koronie róy czerwonej. Zaiste!

W takiej postaci zjawia mi si nieraz

W snach moich anio przebacze, zawstydzon,

e jemu przyszo spenia miosierdzie

Nad grzeszn dusz, któr on ukocha,

Jak równ sobie... We mgle moich marze
Tak stawaa przedemn jutrzniana
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M.io, co, chocia krew zapala w yach
1 ciao nci niezwyk rozkosz,

Przecie na takie prowadzi wyyny,
Gdzie duch nasz z wszystkich otrzsa si strzpów,
Z których mu ziemia szyje brudn sukni,

1, jak pokryty wiecznymi niegami
Wierzchoek góry olbrzymiej, w swej biaej,

W swej niemiertelnej wieci si nagoci,

Czysty, a pikny!... Rytmicznie wzrastao

1 opadao jej ono; sn w serca

witym przybytku brzmia organ uczucia,

Nastrojon szumem i szelestem lasu

W jaki hymn wielki, rozeprze pragncy
Naw kocioa... Z gbokiem spojrzeniem.

Peen wylania i jakiej sodyczy
Niewysowionej i jakiego ognia.

Zwrócona ku mnie, chciaa co przemówi,
Lecz zanim sowo zdoao wypyn
Przez wargi wiee, wpó j pochwyciwszy —
Nagle, jak czowiek, porwany zachwytem,

1 przycisnwszy do piersi, zoyem
Na tych rozkwitych, na poncych wargach

Pierwszy caunek — symbol wieczystego

Dwóch dusz zczenia i dwóch cia, o losach

Rozstrzygajcy czowieczych, potny,
Utraconego przed wiekami Raju

Soneczne bramy wskro otwierajcy

Symbol...

Klczaem u jej stóp, na biaych

Patkach, wyrwanych z wiosennej korony

Jakiego kwiatu wiotkiego... Jej rce.

Jak bluszcz, oploty drco moj szyj.

Usta szeptay rozgrzesze wyrazy,

A z jej otwartych, jasnych ócz spyny
Dwie due krople, by pery, na lica

Zarumienione...
8*
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Powoli, powoli

Rozkoysany las si uspokaja:

Powoli milka jego pie przedwieczna.

Niezrozumiaa dla ludzi dzisiejszych,

Ale uchwytna dla duszy poety.

Przebrzmia ju akord ostatni... Wstalimy
1 ród storczyków i dzwonków i mleczów,

Poród stokrotek, jaskrów i srebrników

Obok ró dzikich, od których szczliwszym
Uczu si duch mój, dotychczas nkany,
Oferusow dzi przejty dz.
Powracalimy, weseli, zczeni,

Bogosawicy tej symfonii boru.

i
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Pierzchn ju zmrok...

Z pod krawdzi ziemi

Wytrysy ju
Pomienne skry

Porannych zórz.

1 mgy
Pachtami si kad biaemi

Po reglach, po zielonych.

Lub si zwieszaj, jak przdze pajcze,

Z stoku na stok;

Lub, jak olbrzymie, tajemnicze ptaki,

Rw si na skrzydach srebrzonych

W powietrzne szlaki,

Lub, opadajc, jak wa,
O strome porcze
Sinawych ska
Rozwiewaj wilgotne swe puchy.

O wsta! O wsta!
A/la dusza, rozpiewana
Pieni tsknoty,

W ten guchy,
A jednak ywy
Pdzi mnie wiat!

Zwraca swe loty.



Il8 JAN KASPROWICZ

Gdzie kada ciemna gra,
Gdzie kada jasna polana

Opowiada dziwy
Niewysowione
] niepojte

Z przedwiecznych lat.

Za chwil blasków koron
Wychyli soce z za gór;

Z blasków poczte
Jak si saniaj bkity,
Bez plam.

Bez chmur,

Ponad ostrymi szczyty!

chod! o chod: przez mgy
1 ja i ty

1 dusza ma —
Mój dobry geniusz z drc lutni w rku,
Pójdziemy tam.

Gdzie wiato gra

Sw promienist pie
ród nieodstpnych turni!

Pójdziem, gdzie gro wieczystymi zmroki

leby bezdenne.

Niesyszalnego jakby pene jku.
Odziane w czasów ple —

-

Tych dawnych, dawnych, dawnych dni.

Których bezmiaru myli nie ogarn.
Lecce choby najgórniej,

Ani marzenia senne.

Cho sw przedziwn moc
Przenikn umiej
Gboki
Tajemnic leb.

wierkowy bór

Oddycha
Sw piersi czarn.
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Na której zorze si zoc,
Perami rosa lni:

Lekkie powiewy wiej —
1 pynie, pynie, pynie,

jak fala, cicha

Z powodu gbi swej.

Przedziwny chór!

A pod niebieski sklep

'W^ypenia przestwór cay
Przeszywajcy mnie do szpiku koci

Odwiecznych dum
Miarowy, peny i rozcigy ton...

O haj! o haj!

Tam ninie

Sn si siklawy rozlay

W szumi

Nie widz ich srebrzystych wstg,

Ale je sysz — to one.

Lecc ze szczytów,

O trzon

Granitów,

skalnych on
Rozsiade brzemi bij, rozpienione,

Dzwoni, jak dzwon,

1 grzmi, jak grzmot.

Wal, jak straszny eonów mot,

Do bram nieskoczonoci.

Do tych tajemnych wrót,

Poza któremi goci
Przestrach i lk
1 uwielbienie i skrucha

1 osupiay dziw

1, serce w py miadca,
Pokora...

O suchaj! suchaj! w jak strun trca

Tsknota mego ducha.
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Jaki ci budzi zew:

Tam! do tych niw,

Które Praoracz w skiby niebosige
Pokraja ongi, przed wieków wiekami,

1 posiew grozy w nie rzuci

1, gdy ta w zboe-potwora
Wyrosa, w kamie obróci

(Ale nie martwy, lecz yw)
1 an i siew.

e dzi nad nami

Ziej, jak we olbrzymie, wylge
W onie prabytu, obrócone w gazy
(Ale nie martwe, lecz ywe,
Cho nieruchome) — tam
Niechaj nas kroki wiod niecierpliwe!

W te tajemnicze.

Rajskie, a straszne dzicze

Poda nam
Na biaych skrzydach ekstazy!

U bram
, Nieskoczoci, ród gro.
Poród przestrachu i lku.

Od których jey si wos,
Oko zachodzi mgami —
Nad przepaciami,

Z rk w rku,
\v'^patrzonym w mierci oblicze.

Zadawa mierci kam,
Z rk ycia rozkosz pi
] y i y i y!...
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Graj, moja duszo, graj, O
Pierwotne hymny nu
W takt pieni runicznych, co pyn
Z tych gronych ska!

Ponad uroczy maj.

Wodzcy kwiatów mód
Wonn dolin.

Milszy ten biay nieg,

Co si na szczytach zwia
Lawin
1, lec wieków wiek.

Przepaci straszny grób

Przywali pyt lodow.
Graj, moja duszo, graj.

Pierwotne hymny nu
W takt pieni, co z puszczy dziewiczej

Do naszych wije si stóp.

Nad nasz wznosi si gow.
Jak cika kraje ód
Powietrza tysic staj

] poród urwisk ona.

ród niedostpnej dziczy,

Tumic powoli gos,

Guchnie, zamilka i kona.

Zocisty splota wos,
Przykrya rbkiem koszuli
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Niewinnej piersi blask

1, miejc si do zorzy

1 do bkitnych nieb

I do tych nienych szczytów,

Którymi wita nas dal.

Swe rami do mego przytuli.

Sw warg do mojej przyoy
], jak królowa hal.

Jak mona pani gór.

Zawadnie sw moc nademn.
A/lio, dawczyni ask.

Zrodzona ród bkitów,
A na tej ziemi step.

Na t powierzchni ciemn
W sonecznej szacie zesana,

Z niebiaskich, sodkich cór

Najpowiewniejsza, najsodsza,

jak wiew górskiego rana,

W^iewem mnie swoim owiaa.

Ach! i, od bluszczów wiotsza

Pnie si ma dusza.

Ponca caa.

Okoo pragnie drzewa.

Co swym wierzchokiem ku bkitom siga.

Przejmuje sodki j dreszcz;

Wszystkie w niej struny porusza

Jaka ukryta potga.
Jaka nieznana do,
1 dusza ma.

Jak lutnia, gra.

Radosne hymny piewa.

A wieszczów wieszcz

W tej chwili skro
Rozpromienion ukae
1 pieni blasków zanuci.

Po rosie, po rosie, po rosie
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Mkn brylantowe dwiki,
W fiolet zlej si w jarze,

A opalanii na turniach zawisn.

Czarny je bór odrzuci.

One si w pery rozprysn
] na zielonym spadzie,

Klejnotów wielkie pokosie,

Ogniami bysn...

W tumnym nieadzie

Iskrzyste pki.

wiatoci smugi,

Zotawe pachity promieni

•cz si razem z mgami
] z niemi razem

Pn si do góry,

Gdzie gaz nad gazem
Sterczy ponury,

Lub, jak pas dugi,

Hen! ponad nami

Po liskici cianachi wij si i w cieni

Gin pomidzy zomami.

O iaj! o iaj!...

W porannych blasków kraj,

Ponad grzbietami ska,

Zwartych w zygzaków wa,

W kamiennych zamków bastyony,

W tumów wspaniae portale.

Które oblay promieniste fale.

Wystrzeli dziki, szalony.

Namitny krzyk!

To w byskawicy mig

Wspi si w modzieczym szale

Na krzesanicy skraj,

Na opaow gra,
Zwinny juhasik mody
Po siwy kwiat szarotki:
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Z przepaci patrzy na,
W ciemne spowita mgy,
Cierpliwa mier...

haj! o haj!

W zawody
Ze mierci pójdzie on —
"W to jemu graj!

Niech pod nim ciana dry.
Niech si zawali per,

Niech granitowy trzon

Wstrznie si cay, jak wiotki

Modego wierku pie.

Gdy dmuchnie nieny wiew:

On si przylepi do skay.

Niby ta nika cie.

Któr kosówki krzew,

Z szczelinki maej
Gdzie tam u góry

Wysuwajcy swe pajcze nóki,

Rzuca na grani.

On na niej —
Na stromej turni, krzyami zawinie

1 z piersi wyrzuci w lazury,

W porannych blasków kraj:

O haj! O haj!

Co jemu mier? co lk?
Co zimne gazów poduszki?

Co jemu chrustu pk.
Który przechodzie mu cinie

Na t samotn mogi?
Zuchwa dzy si
W stsknionem czuje onie.

Krew ogniem gra!

Stanie na szczytu koronie.

Niby królewski ptak,

Swej lubej haso da,

Ten swój rozgony znak
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W porannych blasków kraj

Na sto wyrzuci staj:

O haj! O haj!

Krysztaowemi dróki
Mknie, leci krzyk gorcy,
Wirchy ma za podnóki,
Gór pyncy.
Od razu gdzie upadnie,

O ciany si rozbije,

O granitowy zom,
jakicli zboczów uk

Z grzmotem, jak grom,

Albo jak dziaa iuk.

To znowu gdzie na dnie

Czarnego lebu si skryje.

Zamierajcy,

Niby myliwski róg,

W dalekim jarze

Guclincy.
To znów do góry trynie.

Jak mnej surmy gos,

1 spynie znów na szyj
Jakiej podartej turni

1, ze skaami w rozgwarze.

Skpawszy si w opalach.

Którymi si iskrzy ciana.

Gdy na ni soce bynie
W swym arze.

Spynie na mikki wrzos
1 po zielonych halach.

ród pere ros,

Jak jaka struga rozlana.

Cicho si wije.

Jak poczone kapele

W szerokiem echu si ciele.

To znowu górniej, górniej

W blasku leccy.
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Jak harf tysicznych brzk,

Jak dwik,
Jak jk,

W atomy si rozprynie

jaki szczyt.

Tak na promiennych falach,

Na mcych wiatach rana,

Co wnikn w kad cie.
Zmieni si w organ brzmicy,

W mioci dwiczn pie.
Szalonej dzy zgrzyt

1 swój ostatni ton.

Rozkoysany,
Rozgrany,

Rozwiany,

Jak srebrny dzwon.

Gdzie tam w oddali syszany.

Gubi ród naszych on
] w yach gra.

Mio si w oczach lni,

Mio na ustach drga.

Na wargach rozpalonych.

Które si cz znów:
— »Soneczny wzniósbym ci

Ponad skaami tron,

W rozpromienionych

Wiecznego szczcia dziedzinach!

ycie i skon

Bez skargi sów
Do twoich zo stóp«.

— »Na ez nizinach.

Gdzie dola ciy gazem,
1 cigych prób,

1 na tych górnych wyynach,
Do których dusza si rwie.

Ze sob ujrzysz mniel
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Przez pieka gra, przez raj

Poszabym z tob razem!

Czem dla mnie grób,

Jeli- otworzy soca kraj?...«

O iaj! o haj!

C
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Czarny, odwieczny las

Zakry nam blasków zdrój

Ach i osoni nam dusz
jak ponur, tajemnicz groz.

Od razu przygniót nas —
Cay ten ogrom swój

Milczenia i mroczy
Zwali na pier nam i oczy.

Przestpilimy jego próg —

.

Weszlimy w jego gusz,
Ja z moj mimoz
] z on drug towarzyszk wiern
Tych naszych dróg,

Z tak pokor bezmiern,

Z jak pobony czek
Wchodzi pomidzy strzeliste filary

Okrytej mrokami
wityni starej,

W której podziemiach, naodzianych pleni,
Zoy niejeden wiek

Swoje kapany i swoich rycerzy.

"Wytylimy tylko such,

Aza nad nami

Z tych pospinanych ukami,

Sklepisk gotyckich naraz nie uderzy

Sw przejmujc, niepojt pieni
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Zaldty duch

Zapomnianego czasu —
Aza na odgos przedwiecznej trombity.

Rozbrzmiaej naraz wród lasu.

Jaki si wielki nie rozewrze grób

1 czy na jakie boje

Nie stan stare woje,

Czy inne widma olbrzymie,

Waligóry, wyrwidby, '

Których orny chór

Gdzie tutaj drzymie

Z niepamitnego stulecia

Nieobliczony czas,

1 czy od rk ich granity.

Otaczajce ten straszliwy bór,

Nie rusz swoimi zrby
] swymi szczyty

] nie przywal nas

] wiata.

Ta trzecia.

To towarzyszka, której okiem ciaa

Nie widzielimy, lecz któr
Czulimy ywo, jak naszymi lady
Kroczya wszdzie bez przerwy, purpur
Ciemn swe ksztaty odziaa.

Chocia przed chwil jej szata

Bya w promienie bogata.

Cho miryady
Pere i jasnych opali

Przed chwil lniy si na niej.

Z swej lutni, zmienionej

"W zowieszcze jakie narzdzie.

Ja dobywa cikie, dugie tony.

Jak gdyby echa potrzaskanych grani.

Gdzie do bezdennej leccych otchani;

KASPROWICZ. OZIEU V.
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Jakgdyby echa walcych si kód.
Które w szalonym pdzie,

Z hukiem, jak grom,

Prawicher zmiót...

1 w pieni swej,

W tem strasznem rozbrzmieniu swych strun.

Których czek sucha si boi,

A jednak, przeraon, sucha,

To nieodstpna druha

Wci nam szeptaa do ucha

O jakiej nocy bez un,

Bez gwiazd, bez zórz,

O jakim mroku bez granic,

Który nas dreszczem przejmowa,

A który nas i wiat — jak zom
Strzaskanych krzesanic

Topi w swych gbiach leb —
ju, o ju

W swej cikiej chmurze pochowa!
W rozgromi
1 w tym zalewie.

Gdzie na przestrzeni nieb.

Zwieszonych nieruchomie

Nad rozprzeniem wszystkich wiata spójni

Tak brzmiaa nuta w jej piewie
agodniejcym —
Zabysn promie zoty
1 coraz bujniej

Zacz rozkrzewia blaski.

Ucichy trzaski,

Huki i grzmoty.

wiat si wyoni z bezdennego cienia

1 peen upojenia,

W zachwycie gorcym,
Ogarnity cisz,

Wielbi zbawczyni.
Mio.
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Czarny, ponury las

Zakry nam blasków zdrój

Posplatanemi koronami drzew.

Wszystko czcy czas —
Spokój i bój,

To, co wyrasta i to, co ginie —
Sn w nieprzebit pozbija zawio
Pnie i konary.

Obdarte smereki,

Któryci przeplonny siew

Przywia tu wichr przed wieki,

Naokó dysz
Pospn groz.
Milczcy, wpatrzeni

"W^ ten bór gboki.
Ja z m mimoz
] z moj pieni, dusz mojej duszy,

Mchem stumionymi kroki

Idziemy ród cieni,

ród dzikiej guszy,
W jaki nieznany wiat.

Olbrzymie, spróchniae kody.
Powywracane wykroty.

Które tu, wida, jaki demon kad.
Peen piekielnej ochoty.

Aeby zatrze wszelkiej drogi lad
Dla ludzkich stóp.

Le dokoa.
Tam — sn przy grobie grób —
mierci milczce grody:

Z trawy i zielska wychylaj czoa
Zadumane, senne

Pyty kamienne.

Biae i zimne, jak lody,

Albo zczerniae, podobne do kory.

Odpadajcej od tych pniów odwiecznych.

"W tym strasznym zmroku stercz, jak upiory.
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Strzegce swego cmentarza,

Umare smereki, w mlecznych

Strzpach caunów, co si pozwieszay

Z ich trupich ramion. Wraa
Ogarnia cisza ten cay
wiat tajemniczy.

W tej dziczy

Czasami

Ponad naszemi gowami
Zatrzeszczy jaka zeschnita gazka.
Lub zaszeleci jaki gad w chociakach —
Mimoza tuli si do mnie milczca,

Uczuwam dech jej gorca
1 w oczach bynie mi, jak smuga lnica.

Jak bysk porannych ros,

Jej zoty wos...

Czasem pod stop zachlupocze grzzka
Ziemia, kau przesika; od czasu

Do czasu spada po grani zygzakach

Jaki gaz wielki i w piarg si roztrca

] tak przerywa oniemienie lasu

1 jednostajne tak przerywa echa

Tego potoku, co ze szumem spada

Tam! z grani wirchu jakiego...

Do soca,
Które si tutaj ku nam nie umiecha,

Idziemy naprzód, ja, moja mimoza
1 towarzyszka ta druga —• bez koca
Idziem ku wiatu, a za nami groza

I strach i groza przed nami... Zdrada
Na kadym kroku — rka gszcz odpiera.

Chocia si krwawi; noga grznie w bocie,

A nie jest pewna, czy nie czyha mija;

Jakie si zielsko wokó stóp owija,

Grzbiet jaki konar zwiera,

A z pod spróchniaych, zgniych pni, paprocie

Strzelajc bujnymi pki.
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Zdaj si szydzi z tej mki...

Ju... ju... przezroczy

Zabysn nad nami szmat;

Ju... ju... przed nami wirch fioletowy.

Olbrzymi, skalny wa —
Potok wiatoci go zla —
A na nim, naksztat brunatnych plam.

Mknie kozic kilka stad.

Niby róaniec si snuje...

Cisz przerywa wist:

Zaklty w skalne parowy,

W szarawych gazów mur,

Siwarnik powistuje.

Sycha kozicy gwizd

1 jakby omot orlich piór

Spywa z pod nienych bram,

Z ponad wydtych gór...

Ju poza nami las

Zmala i jakby zblad,

A tam! a tam!

Poprzez rozdarte kolosy

Sn lec ku nam niebiosy —
Tam, peen kras.

Ju wita nas

Aksamitnymi wrzosy
Wielki, soneczny.

Rozzieleniay, wieczny

Wspaniaych cudów wiat.
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Graj, moja duszo, graj!

Pomienne dwiki lej.

A popkaj twe struny!

Z gbiny swej

Ostatni wyrwawszy ton,

Poszarp t szorstk ciaa tka.

Co ci przygniata ciarem!
Na poniszczenie j daj.

Rzu j w bezdenn cha,
Na skon!

O nie! o nie! o nie!

Jakiej rozkoszy zwiastuny

"W tej przdzy dr.
Przeczuty raj

Swym czarem
Upajajcym tchnie!

•uny
A ponad szczyty si pn:
Zapada soce ju.

Poprzez szczeliny ska,

Rozdartyci rk burz

Za niepamitnych dni.

Gdy ród porodu mk
Jcza ten wiat.

Przez fioletów mglisty wa
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Ponie czerwony krg,

Jak brya krwi...

Popod krzesanic spad.

Pod ciany stoków,

Poprzerzynanyci smugami
arzcych si plam

1 nieprzebytych mroków —
Popod urwiska,

Zwise nad nami

Naksztat rozwartych bram
Zamczyska,

Który w przystpie szalonej dumy,
Na przekór Bogu,

Wzniosy szatanów zbuntowanych tumy
Jednym jedynym tchem —
U progu mierci, patrzcej k'nam

Wyartem okiem swem —

,

ród rumowiska
Olizych gazów biaych,

Kroczymy cicho, jak duchy.

ycia tu zgin lad:

ród wieczystego snu

Mchów nawet mikkie, aksamitne puchy.

Te podcieliska

Orów i kozic, nie lni si tu,

A tylko w kosmykach maych
Zwieszaj si gdzieniegdzie ze zomów zczemiaych.

O patrz! o patrz! ród szpar.

Pomidzy gazy martwymi.
Poród granitów zwietrzaych,

zy niebieskiemi

Sn rosa lni.

Czy te turkusów ziarna
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Na sodki czar rozsiane!

To niezabudki krzew
Rzuca swe gwiazdki na cian,
Na której czarna

Zwiesia rozpacz sw pacht ponur.
Tu, gdzie od pierwszych dni,

Odzianych tajemnic chmur.
Gdy przebrzmia boy zew.

Tworzcy wiaty,

Sn zamieszkay nieme smutki

1 nieme jki

1 nieme zapomnienie —
Tutaj roztacza swe wdziki
Krzew niezabudki

!

To py z niebiaskiej swej szaty,

W barwy bogatej,

Alidzy te cienie.

Gdzie mier po gazach plsa.

Sam Stwórca strzsa.

Aby pokaza, e w swej dziedzinie.

Jasnej, sonecznej.

Pomni o tej krainie

Wiecznej,

Lodowatej
Grozy.

we te kwiaty

1 nie zapomnij mnie!

Przytul do piersi je biaej.

Do ust przycinij je

1 nie zapomnij mnie!

Choby na caej

Drcdze ywota
niegi i mrozy.

Przepacie i zomy
1 bezsoneczne dnie
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Mrcych wdrowców witay,

O ma jedyna, o zota.

Ty nie zapomnij mnie I

Chobym, bezdomny,

Z odkryt gow,
Z obnaonemi ramiony,

jak pie, zwalony

Burz gromow,
Na wichrach sta;

Chociaby ze mnie

Szydziy ciemnie;

Chociabym mia
U haby stóp

W wzgardzony upa grób.

Ty nie zapomnij mnie I...

nie! o nie!

Nie chc, by ywot twój

By jako cigy bój,

W którym zwycistwo swej pieni nie piewa!
Nie chc, by znój

Z lic ci t wieo star.

By blask twych oczu zmar,

By pada naksztat drzewa.

Które przedwczenie schnie!

Zapomnij mnie,

A tylko jedn chwil
Daj uy wielkiej rozkoszy!

Widzisz, zapada noc!

Cicho, jak w wielkiej mogile!

wiat nam spoczynku nie sposzy —
Có nas obchodzi wiat,

1 jego wszystka moc
Có nas obchodzi moe?
Tu, gdzie tych gazów spad.

Mikkie zgotuj ci oe
] od mronego tchu

Ciaem ci wasnem zakryj!
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Do snu

Tuli ci bd gorce
Caunki me!
Wypij
Krew z twoich y
] swe oddechy wrzce
W twe yy tchn,
A wiat roztrc
W py!...

ad nami,

Na czarnem firmamentu tle.

Gwiazd niezliczone tysice

wieciy
Roziskrzonemi i penemi oczy.

Turnie, szczytami

Nieb sigajce.

Jak straszliwe siy.

Zwarte w szeregu

Na wiata stray.

Tony w mroczy...

Biaego niegu
Tu owdzie skrajane pasmami.

Które si w gwiazdach tajemniczo lniy,

Turnie te byy
Jak hufce sennych olbrzymów, resztkami

Zdartych sztandarów swych potrzsajce
Ponad anami
Czy pobojowisk, czy wielkich cmentarzy.

W pobliu watra si pali —
Cicho si jarzy

1 rzuca na gazy drzemice
Dym i czerwone pomienie.

Wskro przejmujce
Wokó milczenie:

Sycha w kosówce upionych górali

Tchnienie.
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A tylko w dali

Jak gdyby stada dzwonice
Na hali...

A tam! na strasznych pomroków fali

Jaki szept cichy ku nam si podawa,

Jak gaz si czoga zwolna w nasz stron:

To jakie echa mrucz przytumione,

e wiata depcemy prawa...

C^



V.

Na szczyt! na szczyt! na szczyt

Nad tych zotawych oboków brzeg,

W ywy, soneczny ar!
Tam sj o chmury wspar
Godny mioci tron!

U jego stopni tam leg
Cay, bezmierny wiat!

Tam nie dosignie zgrzyt,

Zrodzon ród marnych on
Pazów, toczcych po ziemi

Swoje olize krgi!
Tam zgin wzgld i wstyd —
Obudne ludzkie prawida.

Pomidzy ciany wzkiemi
Nakrelajce lad,

Którym ma kroczy czek,

Opltan w sida.

Tam swój znalazy skon!

Tam, gdzie tych gazów stek

W fioletowy gród
Tajemne siy

Ongi spoiy.

Swoboda swoje ma lgi;

Tam niema rdzawych krat.

I
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Poza któremi duch,

Niby zamknity ptak,

Trzepoce skrzydy citemi.
Tam on w ekstazy szlak,

Zapatrzon w jeden znak,

"W^ bkitu promienne potgi,

"W^ morze szafirów, w zota rzeki,

Popynie, jak srebrny puch.

Powiewny, lekki,

Wyrwan z Wiecznoci skrzyda.

Puszczony w twórczy ruch

Wiewem boego tchnienia.

Pomnisz te wrzce skry,

Jakby przedwieczna do
Korcami siaa rubiny

Na mchem porose gazy?
Lazurów jasna to
ród falistego drenia
wiatoci my:
Kpi si w niej upazy
1 grzbiet przeczy siny.

Za grani kpie si gra...

Te aksamitne odzienia,

W które krzesanic stoki

Okrya ciemna tka
Kosodrzewiny,

Na niej smaragdów zy
Pamitasz ty?

Tc wirchu blad skro,
Te nagie, zimne jej boki,

Siwizny okryte puklami —
niegiem, co przyleg do,
Do tego gazów olbrzyma,

Gdzie przed wiekami,

] dotd w uciskach go trzyma?

Jak gdyby tutaj miaa swe dziedziny
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Skryta gdzie na dnie bezdennej kotliny

Wieczysta zima!

A przecie kwietna bo
kilkanacie staj

Kolorów snuje raj.

Zapachów leje czar.

Sn stamtd pynie ta woA dotd w gb tego cienia,

W turni spadziste zaomy
W one kominy,

Wiodce w piekie kunice,
W gbiny,
Których renice
Nieprzetn swymi pociski...

Ten stromy,

Ten lizki

Pamitasz leb?
Boe nas chro!
Jeden faszywy krok,

A wszystkie nasze pragnienia.

Wszystkie tsknoty.

Wszystkie zachwyty
1 upojenia

1 loty

Do soc, do nieb —
Wszystk t mio, wysz nad te szczyty,

Gbsz nad onej przepaci stok.

Janiejsz ponad bkity,
Nad ogie soca gortsz.
Pokryje wieczny, lodowaty mrok.
Marnych kamyków zapomniany grób...

Tam, gdzie te ciany si pitrz
Naksztat strasznego potwora,

U naszych stóp,

Z pod granitowych zboczy
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Szklanemi oczy

Z zczerwienionemi obwódki,

Jak gdyby zy je paliy i smutki,

Patrzay na nas jeziora,

Guche i nieme, martwe z osupienia.

e nike dwa ludzkie atomy,

A tylko wielkie mioci,
Id pomidzy ogromy
Stworzenia.

Czy pomnisz granat tych gadkich przezroczy?

Tafle, ponur wabice jasnoci?
Nic ich nie zmarszczy, chyba wicher halny

W czarnych krysztaów supy je przemienia,

trzon rozbija skalny

1 znów je skupia i skrca i toczy
Midzy rozwarte szczeliny

Zimnej powieki kamiennej.

Owej godziny

Nie senny,

Lecz trupi spokój wyziera z gbiny.
Patrzc w t szklan, nieruchom krucz,

W te nieprzenione nicia,

Czek-by na wieki móg usn.
Ptak jaki biay, zatoczywszy koem
Lot swój nad gbi, chcia j skrzydem musn,
Ale, przeraon, ulecia w krainy

wiata i ycia.

A — pomnisz — jedno z tych ócz,

Za dawnych, wida, dni

Straciwszy reniczny kir.

Patrzao
Z popod kosówek brwi

Pustym, jak lepiec, oczodoem.
Do wtóru wichru halnego, co w mir

Tej puszczy wpada z huczcymi tchy,

Do wtóru soca rozdwiczonych lir.

Co wci tu rzuca swojej pieni skry.
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Sna si to oko z dziwu wypakao
Nad t straszliw, a wspania
Pustyni ca,
Sna, e spyno razem z swemi zy,

A te zmieniy si w wir...

Na szczyt I na szczyt! na szczyt,

Podparty niebios powa.
Granatu fal zlan,

Pobyskujcy wrzcym milionem

Czerwonych skier!

Jak gdyby na nim kwit
Mikroskopowych
Kkolów an.

Jakby kobierzec mia.

Subtelnie tka
Z pere róowych,
Z mioci naszej korali!

O lazurowych sfer

Bkitny wa,
Rozcigajcy si w dali.

Opar si onem,
A lnic skro
Utopi w pynie soca.
Wycignij do —
Sna go dosigniesz palcami!

Gdzie on? Przed nami

Znik, jak to widmo, co mami
Promieni gr!
niegu olbrzymi pat,

A/lidzy dwie ciany ska
Zawieszon, byszczy bez koca
Biaoci sw.
Jak pótna wielki, szeroki szmat.

Rkami Stwórcy rozpity
Nad przepaciami...

Mrony podmuchn wiew,

Z nim jaki motyl spad

'I

I

I
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Zzibnity,
Nawpó umary, z skrzydy stulonemi,

Do naszych nóg.

Dziwne zjawisko ród tych nienych stref.

Midzy nienemi awy,
ród tej bezmiernej guszy.
Poród lodowych dróg.

Ten lotny owad zotawy!
Ty go podniosa i oddechy swymi.
Ciepem swej duszy
Na nowo wlaa we ycie!
Bogosawiona ta chwila,

Kiedy w mrcego motyla.

Nim wicher do cna skrzyda mu ci,
Si twój oddech tchn.
Ze oto, znowu yw.
Poród rozkwitych niw
Sodycze bdzie pi
1 lot swój topi w bkicie!
Bogosawiona tych oywczych si
Ciepa krynica ród twojego ona —
Bogosawiona! . ..

Aaa!
Korona,

Rkami stwórcy spojona
Z potnych grani.

Koronujca jego myl przedwieczn!
A my miertelni na niej...

O, droga ma.

Chod! chod! swe oczy.

Do tej niebieskiej podobne przezroczy.
Odbijajce cay wiat bkitów,un soneczn
1 t dal bezmiern
Fioletowej otchani,

Z której duch wielki do niebieskich szczytów,
iOSFROWICZ. 021EU V .-
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Tych niezmierzonych

1 niezgbionych,
Zda si ulata na skrzydach srebrzonych.

Zcz z m renic wiern!
Serca twojego rozegrane ttna

Niechaj si dwicz z mojemi!

Bo tylko w jedn istot zlani.

Bez pitna
Dwóch obok siebie kroczcych atomów
Po biednej ziemi.

Lecz przemienieni

Drzemic wokó niezbadan moc
W jeden nieziemski byt —
Ogarniem czar tych ogromów
1 przenikniemy ich tre.
W tej bezgranicznej przestrzeni

To nie przy szczycie szczyt,

Yo nie ramiona zomów
Biae migoc —
To jakie wielkie morze si bawani!

O! tam si duchem nie!...

Patrz! jak si pieni,

jak mg do góry si miecie!

Jak jego fale si zoc
Od tych promieni.

Co si lizgaj po tych waów grzbiecie!.

Z tej falujcej otchani.

Co si w tysiczne barwy rozpienia,

Jaka tajemna przyzywa nas sia:

W jednego ducha zlani.

Pymy ju, pymy falami!

Ale nie sami! nie sami!

Niech wiat popynie z nami

Z wszystkiem, co yje, zwizani,

Zbratani,

Popymy, popymy ninie

Po tej rozkoszy gbinie.
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Po fioletów przestrzeni.

Co skrami zota si mieni.

Potem, raz jeszcze wpatrzeni

W ten ywy smaragd na fali.

Który tam w socu si pali,

W kryszta podziwu skropleni,

Rozpymy si, jak krople, w tej pyncej dali.





IV

SAWITRI





Król Madras, Awapati,
nie mia-ci synów, ni córek,

wic co poranku klka przed Sawitri

w poudnie take i wieczór,

i baga wszechmone bóstwo,

iby nie dao mu skona
bezdzietnie.

Dugi tak klka czas.

Lecz pewnej chwili wiosennej

pani z oczami gbin,
w których goreje niezgbiona aska

wiecznoci,

w ogniach stana ofiarnych

siwego starca

i, rk na siw pooywszy skro,
rzeka mu: ))]d!

Speniona bdzie twa proba«.

1 Awapati, król bajecznej ziemi,

(o której pono nie syszaa adna
z czcigodnych naszych biaogów),
poszed po czar zocist,

sodkiej si napi somy
i, uradowan witem zwiastowaniem,

j piewa sloki dzikczynne.
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W cze yciotwórczej mocy,
która wraz z yciem przynosi nam szczcie —
w cze niebolicej Sawitri...

Tak mówi dawna legenda,

na zeschej korze asoki

spisana ongi przez mdrca,
co, pragnc dusz sw wydoskonali,
iby w ofiarny zmienia si ogie,
grzeszny, miertelny swój zewok
grzebie co kilka miesicy
w grób.

Dzisiaj wam, owcy mgie,
powtarza j wasz druh,

który z burzliwych odmtów mórz,

jedn ocali ch:
by na samotnej przyzbie swojej cichej

chaty rybackiej

móg — tak, jak dzisiaj — wsuchiwa si w szelest

zwarzonych, zczerniaych lici

dzikiego chmielu.

Lepki,

miodem zaprawny,

barw bursztynu lnicy kam
nie mieszka na uciech bóstw.

W bkitno-purpurowym kielichu lotosu,

w odzi,

w której sam stwórca ziemi i bezkresnych

tsknot podniebnych
przeniós swój byt ziarnosypny

ponad przepaci mierci,

pyna po falach mórz
zadowolona Sawitri.

Zoty boskiego kwiecia py
po zotej rozsiewa si toni.

W lasach nadbrzenych dra li vanaspati,

z której, w godzinach radoci.
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nabrzmiaej dz upojenia ludzi

szczciem zamknicia oczu

przed otchaniami,

warz bogowie niemierteln som.
Z odlegych pusty dolatywa ryk

panter i lwów,

w skonu przejrzyst przdz
kryo si niene widmo Himawanu,
a w Madras, w bajecznem miecie,

spenia si cud:

W rajskim ogrodzie króla

rodzi si kwiat lotosu,

na który z wiar mew,
krcych nad oceanem,

i z utsknieniem przepiórek,

gdy si zrywaj do cieplic,

czekali siwego wadcy
poddani

dziewi tysicy lat.

Takie jest sowo tej dawnej legendy,

Któr na biaym zomie alabastru

Z murów wityni, zburzonej

przez ze, zawistne duchy,

wyry by rylcem brzowym
riszi — pustelnik, mówicy:
»Za chwil zaganie dzie!.. .«

A ja, co chodz o zmierzchu

po martwem, wyschnitem polu

i, snujc t dziwn dum o Sawitri,

patrz, jak gin w mgach
widne niedawno szczyty,

myl, i zapomnienie

to Orionu bysk,

który rozwietli nam drog
nocy wczorajszej

i który pozwoli nam przej
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przez mroczne, lepe, niewiadome gstwie
nocy, lecej przed nami.

Tak byo:

król Awapati, wdziczny, i przez serce

przeszy mu rada, kierowane rk
witej Dobroci,

e w miejscu perzów i ostów i wszelkici

chwastów aoby i chykiem, niemiao
walczcej z sob niechci ku losom,

wyrosy nagle bujne, cikie zboa —
e niezliczone korce ziarn rozkae
mle po swych mynach na chleb dla czowieka
i e mu starczy bogatego ziarna,

aby garciami sypa je gobiom
i w oby koni -

—

e jego wasna dobro, urodzona

z niespodziewanej uciechy,

jece z wiziennych wypuciwszy lochów

i barwne flagi zatknwszy na statkach,

przestaa kary zna, natomiast wszdzie
pocza gosi potrzeb nagrody —
e ku dalekim, krgym nieboskonom,
otulajcym ziemi, wycignwszy
szczodre ramiona, wiedziaa o kadem
gniedzie, uwitem w niedostpnych gszczach,

na drzew wierzchokach i w jamach torfowisk,

o kadym zwierzu w cichem legowisku,

o kadym paczu w kolebce,

o kadem mierci ostatniem westchnieniu —
i e przez bezmiar swój i przez sw bezde
bdzie przykadem dla przyszych pokole —
król Awapati nazwa córk sw,
przy dwiku skrzypiec i fletni i surm,

mianem bogini Sawitri.

W lotosie,

w kwiecie, co w wntrza swojego purpurze



SAWITRI 155

zamyka wonn tajemnic blasku

niewinnych oczu dziecicych

i zwolna, nieznacznie,

od gajów i ogrodów,

od gladioli i brzozy i wini
zalatujcych uwiadomie wzrostu

sennych, dziewiczych dojrzewa,

pyna po gbiach fal

Sawitri. ^
W rone, jutrzniane poranki,

kiedy ostatni, ledwie dosyszalny,.

witowy podmuch nocy

z zotopromienn przemaga si cisz.

Stawaa w rodku przejrzystej,

zotawej powierzchni wód
i, chwiejc si rytmicznie nad zwierciadem stropu,

nie moga stumi szeptliwego: A!

Jej usta, zróowione wilgotnym oddechem
twórczej zadumy nad ródem bkitów
i nad ich ujciem,

rozwiera podziv/ dla cudu,

którego sama bya najwspanialsz,

najcudowniejsz inkarnacy.

Sawitri, gbia i przejrzysto wód
i pochylone nad niemi gazie
witego drzewa wilwy

i smaragdowozote oka

niebieskopiernych pawi,

pyna w odzi lotosu

w arne, soneczne pragnienia.

W tym dziwnym pyna kwiecie,

który w poudnie
zwija swój li purpurowy,
albowiem wstydzi si powierzy niebu

swych ogni wewntrznych,
otulajcych dar nieba.
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wit i wielk tajni

podnoci...
Pani ywota,
w ofiarnym dzy mieszkajca ogniu,

kieruje ód sw ku brzegom
i na spalony zestpiwszy ld,

wzywa, by zjawi si ten,

któryby lica jej biao
skrasi czerwieni swyc\ tchów.

Przyzywa gosem milczcym, zamknitym
w znierucomionym ócz lazurze,

a tak dononym,
e wnika w ostpy puszcz.

1 wówczas dzikie zrywaj si sonie

i pdz drog walcyci si kód,

strzaskanych dbów i jode,

gazów, roztartych na piarg,

i w dde przesianych potoków,

które przed chwil, nim z brzegów spadzistych

run w ich wiry rozszalay huf,

byy jak zoto, lazur i seledyn.

A iiedy poszed gos ten na doliny,

falami kado si po kracach ziemi

wrzce powietrze, rozpony zboa,

kret wypezywa z swoich konat ciemnych —
w olepych oczach

tsknot uczu do soca.
Dziewanna, jaskier i rozchodnik

do miedz przylgny, trawic si w pomiennym
wasnego wntrza poszepcie.

A rozigrane renice pastuszków

ciy si nagle w nieruchome szkliwo

nieznanych dotd zadziwie

i gos, milczcy a donony,
say ku strzechom, gdzie okna i drzwi

maiy mode dziewczta
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na przyjcie oblubieca,

którego Agni *) prowadzi i Manmat **).

Ale do zamku króla Awapati
Nikt nie przychodzi w dziewosby.
Wyiodowana ponad brzegiem wód,

po których w kwiecie lotosu

pyna wita Sawitri _
w arne poudnie pragnie, -'

jedyna córka wadcy Madras,

noszca miano bogini —
Sawitri —
niebiaskiej bya urody.

Kiedy w jutrznianej kpic si gbinie,

stana chwil drobnemi stopami

na zotym piasku dna

i, przeczekawszy, a si uspokoj
piercienie i krgi —
ruch fal, wywoa dotkniciem jej ramion,

spojrzaa w gadkie, bkitne zwierciado,

nie moga stumi okrzyku

z podziwu dla wasnych ócz.

W noce miesiczne,

wyszedszy z lutni w rku
na okraj nieskóconej poszumami ciszy

rozkosznych ogrodów Indry***),

patrzy, jak lotos

rozchyla swój kwiat purpurowy
z tak potg,
o jakiej nie lniy poranki

ani poudnia,

chocia ich ome soneczne
pijane s tsknot...
renic,

') Bóg ognia.
**) Indyjski Eros.
***) Najwyszy Bóg u Indów.
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nie dan innym ludziom

w bajecznej ziemi Madras,

w krainie somy,

widziaa wówczas ze dreniem,
jak jej patronka,

wsiadszy w bkitno-purpurow ód
rozwinitego lotosu,

pyna toni ciemnia
w bezkresny, zdao si, mrok.

1 wtedy
Do uszu córki króla Awapati
palcem pukao liliowym

powiewoskrzydlne echo

piewu bocrini:

»Pyn w paace mierci,

na bezgranicznem zbudowane morzu,

lecz przejd bezkarnie pod sklepiskiem

malachitowych mauzoleów,

omin uki jej kaplic,

wsparte na supach z labradoru,

i znów w bezmiernej przegldn si fali,

albowiem jestem Sawitri,

albowiem jestem Mio. ..«

Wracaa w dom swój zadumana
jedyna córka króla Awapati...

Zaszli jej drog modziecy,
którzy, zwabieni jej urokiem,

ciche, miesiczne czaili si noce

pod Indry rozkoszne ogrody,

i tak jej rzekli: wSawitri!

Niema wikszego szczcia,

jak posi ciebie na ycie...

Ale w twych oczach, bdcych
oczami nie z tego wiata,

zabójczy pali si ogie —
my w duszy mamy lk mierci. ..«
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] na to, przy niemiaym,
a przenikliwym dwiku strun,

odpowie synom ksit i radów,
syszca przypyw i odpyw wiecznoci,

rozmiowana w lotosie

Sawitri:

)>Nie mier ja gotuj,

lecz wyzwolenie od mierci, gdy kresem
wszystkich walk naszycia i tsknot i dz
jest nieznajca kresu niemiertelno..."

Ta-ci prastara jest pie
O liciach dzikiego chmielu,

oplatajcych przyzb mojej chaty;

o zókem dzisiaj, w t por jesienn,

ustronnem gronie modrzewiów;
o piasku, co si unosi z pod kó
cikiego wozu;
o zgasych pomieniach gwiazd;

o guchem echu siekiery,

twarde rbicej pnie;

o tych wesoych dziewcztach,

czerpicych wod ze róda...
Na zblakych, jedwabnych strzpach
ofiarniczego ornatu,

wyjtych z grobu prawodawcy M.anu *),

spisa j przed wiekami

Punyasloka,

mdrzec-królewicz,

który w odludnej pustyni

patrza na wschody zórz.

A ja, com saby jest cie
wielkiego Cienia —
cie,

którego nawet zachód przeduy nie zdoa

) Adam indyjski, a pozatem prawodawca.
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Tak, ja, com dzi o zmierzchu,

przypominajc wam
t dziwn dum o Sawitri —
widzia na zeschych, przylenych murawacli
ognie pastuszków

i kilka przy polnej drodze
z gruba ciosanych bry granitu,

z których ma powsta krzy,
pragn jedynie tego,

iby me stopy miertelne

nie zostawiy ladu
na tych samotnych ciekach —

,

iby mój wieczór by, jak potok górski,

kamienie walcy w przepa...
Niechaj je wali z hukiem,

gdy jestem duch, który cierpia,

albo niech raczej, amic swoje prawa,

kae im zsun si w ciszy...

A moe jestem obkany!?...

Król Awapati, pan gasncych wiatów,
które mu zwolna zamieray w duszy,

pozostawiajc ule dawnych uciech,

wielce by zmartwion, e córka

nie ma na czyje ramiona

lubnego zawiesi wieca...

»NajIepsze konie « — mówi — »ka wybra
z wszystkich mych staj en

j bogom setne spal aswamedy,
jeeli ujrz obok twego boku
rycerza,

któryby wiatem swych cnót

dorówna bogom jutrznianym, Aswinom.
Sawitri, córko moja« —
tak gdzi do niej starzec siwowosy,
»przy tobie zorza blednie,

trac swój ar niebiosy!
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Bogini, patronka twa,

w wieczne pynce dale,

sw kwietn ód wstrzymuje,

cisza oprzdza fale

Z podziwu.

Oczy miertelnyci lepn,
czar twój odstrasza ludzi —
Sawitri, córko moja,

me serce w zach si trudzi

nieopisanyci.

Zocisty wóz gotowy,

zocista jest uprz:
sid, przejed kraj mój cay,

godnego wybierz ma,
coby na barki swe wzi trosk

o szczcie wyznawców Bramy.

Nieciaj myci pleców starych

Nie gniecie wstydu brzemi,

e zgin ma bezpotomnie

królewskie moje plemi,

na którem niema skaz...«

Sawitri jasnoczoa

ojcu do kolan pada:

))Nie chc, by dusza twoja

bya ze smutku blada« —
te powiedziaa mu sowa.

»Wc wóz zocisty sid,
przejad kraj twój cay,

podam wybra ma,
penego cnót i chway,

iby j gosi ghandarwa,

wybrany piewak bóstw,

i wszelki inny, cho najlichszy czek,

w mgawe, jesienne wieczory

po ciekach bdzcy samotnych,

nadsuchujcy, czy z walk,

które si tocz gdzie

rii£FSCY»ICJ. c;:EU V. ' •
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za granicami jego myli chorej,

nie zmartwychwstanie radoniejszy wiek...«

Jedzie królewski rydwan
przez góry i doliny,

to w socu promienieje,

to w mgle si chowa sinej —
toczy si tak stulecia.

Przed kadym zamkiem staje,

w puszczy przed kad cel,

ludzie si nim raduj,

kwiaty si nim wesel,
a na bezmiernych gbiach witej rzeki,

w kwiecie lotosu

pynie bogini Sawitri.

Poprzez paace mierci,
pod sklepiskami

malachitowych mauzoleów,
mijajc supy z labradoru,

w wiecznoci pynie dal...

Za córka króla Madras,
z dalekiej wróciwszy podróy,
skoni si przed rodzicem
i powie:

»Wybraam ma...
Bdzie nim Satyawan,

syn króla Dyumatsena,
który, olepszy, przez zdradzieckich wrogów
utraci sched sw
j odtd w puszczy yje korzonkami,

a w mego oblubieca
wpaja z czuoci pelikana

umiowanie prawdy.
Niezomna jest ma wola,

chocia swe barki

walkal odziewa pusteln,

cho bose nogi rani o kamienie
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i atwo mija uksi go moe —
cho jest powiccon mierci:
umrze, nim przejdzie rok...«

Posmutnia wielce starzec siwowosy —
szerokopienny db
nad len zaduma si ponk,
zapaka i rzek:
»Ha!... bogosawi twe losy!

Id, wiern mu bd maonk«.

Pielgrzymie,

co, oderwawszy si od tumu wiernych,

na olep mrocznym przebijasz si lasem

ku witym, podziemnym przybytkom w Ellorze

— guche ci o nich doszy wieci —
i nie wiesz, jak i kiedy dotrzesz do granicy

obdnych kroków swych:

Oby twym drogom bogosawi
kto, kto ci kocha kiedykolwiek,

a dzi pochowan jest w grobie.

Sawitri posza w pustyni
do ma Satyawana.

Czarne jagody,

zbierane w cieniu osiwiaych wierków,
na gstych, granitem podcielonych kpach,
oblegajcych marzenne jeziora,

byy jej karm biesiadn.

Lecz przysza chwila,

e i ten skromy owoc leny
wyda si wargom jej

nazbyt zuchwaem przekroczeniem postu.

Wszelkie najsrosze wypenia pokuty,

aeby dla skazaca
wyebra odwok skonu...
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Ciao biczuje prtami
wilgotnych ozin;

wychudym palcem rozwiera powieki

i z któw ich wygania leniwy, natrtny,

a dobroczynny zapach snu...

Gdy gardo wyscho z pragnienia,

tak, e si krok jej chwia za kadym
choby najmniejszym kamyczkiem,

pod kad zwid odyg
goryczkowego ziela,

czy zotogowiu,
nad zdrojów kryniczn stawaa orzew.
1 osabion nie mogc ju wol
zapobiedz zwycistwu
podliwoci,
do zanurzywszy w wodzie,

kilku kroplami

wyswabadzaa uwiziony jzyk,

iby cho szeptem zawoa: »Bogowie,

okacie lito nad Satyawanem!«
Lubia ongi chodzi na przecze
muraw pokrytych gór

i granatowe pieci gencyany,

a teraz, patrzc, jak, niewiadom koca,
zblia si k'niemu syn lepca,

wzrok swój od cudnych odwraca ju kwiatów.

Nie chce obudza podejrzenia w duszach

ywotowadnych bóstw,

i w trosce swej

szuka pociechy w odbiciu bajecznych,

poszukiwaczom rajskich fatamorgan

rzadko widzialnych nieb...

Nieraz, siadujc o zmierzchu

pod konarami drzew,

zlewaa ca sw istot

z ich szumem,
czujc w nim dawnych czasów przypomnienie.
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gdy sama bya jednym z nieuchwytnych,

nieodgadnionych wspódwików Prabytu.

Teraz, gdy oddech zachodniego morza

pocz porusza liciwiem,

uszy drcemi zatykaa domi,
mówic: »nie wolno pogra mi serca

w tej najwybraszej rozkoszy,

albowiem celem mych dzisiejszych dni

jest umartwienie, by yciem
móg si zbawiony rozkoszowa m...«
Ale inaczej byo napisano

w wyroczniach:

Wzi Satyawan siekier

i szed w gbin puszczy

ci drzewo.

Za nim Sawitri z smutnemi oczyma. —
Ledwie ukroczy wydoa: przeczucie

w cikie acuchy zakuo jej nogi.

Wloka si za nim, serce niosc krwawe

w zmczonych doniach, jak urn,

pen objaty mierci — — —

Stary, pochyy rachmistrz

otworzy cicho drzwi mej izby,

wlizgn si do niej, jak w,
i, za mojemi stanwszy plecami,

szepce mi w uszy: "chcesz wiedzie,

na ile godzin i minut i sekund

licz si jeszcze twe dni?«

Wycign czarn tablic

i kredy kawakiem
pocz straszliwe kreli runy.

»ieI...« wykrzyknem. ))Niel...«

Licie dzikiego chmielu

szeleszcz w progu na prtach sosnowych,

po szybach szmer si zsuwa tajemniczy,

szary, ogromny pajk
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na Inistej spuszcza si przdzy
i kroczy wielkimi krokami

po wistkach zókego papieru.

A tam! z tej mgawej, w pochmurnym ksiycu
toncej dali,

peznie Sawitri piew:
»Pyn w paace mierci —
w malachitowe mauzolea,

ku supom kaplic z labradoru,

ku kopcom zbawców i mczenników,

ku cmentarzyskom, po których

zostay cieki dla mrówek« — —
Kor asoki, beztroskiego drzewa,

j Satyawan rba i tej chwili

upad na ono stroskanej, szepczcy:

))"Wzrok mi si zamgli, osabem".

1 wraz przed córk króla Awapati
stan modzieniec w paszczu purpurowym
i zczerwienia zatopi renic
w jej przeraeniu.

»Kto ty?« — jkna — »i poco w twym rku
ten powróz ?...«

))lmacz-ci jestem dusz« odrzecze, —
wYama, bóg imierci: przychodz
zabra ci mio, a zostawi al«.

Pocza baga, lecz nieubagany

wydoby dusz z ciaa jej maonka
i, skrpowawszy powrozem,
wiód j ze sob w sw wo.
Za nim Sawitri w zach:

»Zgas-ci mój ywot « — pacze — » zgas!

Skoczyo si moje szczcie!

O Yamo! Yamo!
Czerwonooki panie mierci,

wró-e mi skarb mój, wró!«
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Sza tak tvsice mil,

ae modzieniec w paszczu purpurowym,
ulitowawszy si jej trudu,

zawoa: "Sawitril

Spal krwawe serce, które niesiesz w doni,

ofiar uczy bogom
i daj aski odemnie:

Przez twoj wierno wszystko ci wypeni,
nie oddam tylko duszy Satyawana«.

Tak ona powie: wOjciec jego lepy;
któ go prowadzi bdzie, gdy mu zabra
syna, podpor jego lat?

Spraw, iby przejrza

i zasiad znowu, wygnaniec,

na swym królewskim tronie w Salwie".

"Sta si, jak rzeka" — odpowiedzia Yama
i uszed tysice mil.

Za nim Sawitri w zach:

)>Nie strudz si kroki me,

pójd za mem w tu'ój lad;

szlacietny by i dobry,

kres mój u jego kresu..."

»Wró si, Sawitri" — rzek Yama;
»twój kres daleki- jest; nim dojdziesz

do brzegu mych Oceanów,
sto gwiazd si spali w swych ogniach —
Jak zwidy oset lub pomity
stopami szarugi zimokwit,

schnie twoje ciao od nadmiernych pokut.

Ale mnie zmaga twa wierno
i twoja dobro: Mówe, czego pragniesz;

ze rodka ziemi skarby ci wykopi
i dam, dam wszystko, prócz ycia
Satyawana".

»Stracona jestem dla rodzica" —
powie Sawitri — »nieche- ojcu memu.
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królowi ziemi, stu wyronie synów,
aby nie zgin ród«.

))Nie moe zgin plemi« — odrzek Yama,
»jeli z pnia jego wyrosa latorol,

tak umiejca cierpie.

Król Awapati
stu synów bdzie mia«.
1 silniej jeszcze skrpowa powrozem
dusz zmarego
i bieg tysice mil.

Za nim Sawitri w zach.

Szli traktem wielkich kopców,
sypanych rk wdzicznoci
dla zbawców i mczenników.
Polami bitew szli, gdzie ongi

inkrustowane zotem zbroje

zdzieraa chciwo z polegych.
Cmentarzyskami szli, po których

zostay cieki dla mrówek.
W upinie orzechu

pynli morzem, co tysic

miaych poaro eglarzy,

poszukiwaczy nowych ldów
i przewoników kosztownych kamieni.

^)C^reszcie dotarli do bram
sn nieprzebytej puszczy.

»"Wró si, Sawitri «, tak j baga bóg,

co za pogrzebnym idc wozem,
bierze pod rk towarzyszk, ao.
))Wró si, nie przejdzie t gstwi
miertelna stopa twa«.

» Przeto pozostaw tu me ciao « — powie —

,

»a dusz na arkan swój we
i powied razem z dusz Satyawana,

albo mi oddaj ywe jego serce!«
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»Niewiasto dobra i szlachetna,

kwitnca kwiatem powicenia!
Nie mog- tego uczyni,

lecz daj innej nagrody,

a usta ku tobie nachyl
i szepn ci: masz j!«
Tak rzecze ten dziwny modzieniec,

okrajem jesiennych rozogów
chodzcy o zachodzie

w swym purpurowym paszczu...

A ona: ))Ostatnia ma proba:

Jelim jest dobra i szlachetna,

kwitnca kwiatem powicenia,
dlaczego zgin ma we mnie

to, co wyzwoli wiat?
Spraw, ibym miaa stu synów,

ojców pokole stu,

które rozrosn si w ogród

cnót...«

))Stu synów bdziesz mie; wyrusz w bój

przeciwko Writrze, wrogowi
witego pana stu ofiar,

Indry, co wrogiem
wystpku jest i grzechu ..

Chciwo, wadczyni pobojowisk,

nie zedrze z polegych
— albowiem y bd wiecznie —
inkrustowanych zotem zbroi «.

Tak-ci jej szumi Yama
szumem, pyncym od puszczy.

Wraz ona mu zawtórzy:

"Jake ja mog mie stu synów,

nie popeniwszy wystpku i grzechu?

Uwolnij dusz Satyawana,

bo on-ci jedyny
posiada prawo by ojcem rycerzy. ..«
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Zawstydzi si Yama,
ale i rozradowa,

ie go zmoga niewiasta.

Uwolni dusz Satyawana

i wiód ich gstwin,
która za kadym ich krokiem

w rozkoszny zmieniaa si^^Raj...

W tym samym czasie

patronka tej, co zmartwychwstanie

daa synowi Dyumatseny,
panujcego w ywookiej chwale

na tronie Salwy —
Pani, w ofiarnych mieszkajca ogniach,

któr czci król Awapati,
ojciec stu mnych synów, —
Sawitri —
pyna w kwiecie lotosu

po niezmierzonych gbinach —
Wokrg rozlega si jej piew:
»Pyn w paace mierci,

na bezgranicznem zbudowane morzu,

lecz przejd bezkarnie pod sklepiskiem

malachitowych mauzoleów,

omin uki jej kaplic,

wsparte na supach z labradoru,

i znów w bkitnej przegldn si fali,

albowiem jestem Sawitri,

albowiem jestem Mio. ..«

Ta-ci odwieczna jest pie
o poczerniaych,

przedwczesnym zwarzonych mrozem
liciach dzikiego chmielu,

oplatajcych m przyzb.
Czcigodny dwidah, Arya,

samotny, siwy odwiecznych ogrodów stró
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(ronie w nich wita yanaspati,

z której bogowie warz napój somy
i w wielkich chwilach radoci
daj go ludziom, aeby zaznali

rozkoszy zamknicia ócz

przed otchaniami),

ufnym j piewa gosem,
gdy cik, elazn motyk
j okopywa korzenie

drcej od zimna roliny...

A ja, któremu si zdawao
(za dawnych, dawnych lat),

e zawr w hymnie swym tsknot dusz,

jedn mam tylko dz:
aeby w drodze

do witych przybytków w Ellorze

mniej bvo ez i krwi...
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VII. Gdy mnie ogarnia zmrok 16

VIII. Nie wiem, gdzie jeste ... '7

II. Mio.
1. L'amore desperato 21

2. Mio — Grzech 51

3. Amor yincens 77
111. Z gór.

O poranku 99
Przy szumie drzew '05

W turniach 117
]V. Sawitri '

. . . . 149
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